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54 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 5. marraskuuta 2014 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti.

Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 5. - 13.11.2014 välisenä aikana sekä
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi.

Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 6.11.2014.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
___________________
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55 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 14. marraskuuta 2014 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Nina Hansénin ja Inger Backmanin tarkastamaan pöytäkirjan
Kunnantalossa 14. marraskuuta 2014.
__________________
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Dnr: KST 134/2014

56 §. LAUTAKUNNAT Alexandra Grahnin vapautusanomus luottamustehtävistä

Kh 13.10.2014 § 245
Kunnansihteeri:

Alexandra Grahn on 23.9.2014 jättänyt kirjallisen vapautusanomuksen kunnanvaltuuston
varajäsenyydestä kaudella 2013 - 2016. Perusteluna Grahn esittää ajan puutetta.

Alexandra Grahn on ruotsalaisen kansanpuolueen toinen varajäsen kunnanvaltuustossa ja
hänet on myös valittu tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävään.

RKP:n varajäsenet vuosina 2013 - 2016 ovat vuorojärjestyksessä Tuula Forsander, Nina
Hansén, Alexandra Grahn, Harry Öst, Dan-Anders Granvik ja Markus Lerbacka. Tuula For-
sander kutsuttiin valtuuston varsinaiseksi jäseneksi, kun Bernt Storbacka luopui paikastaan
valtuustossa.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013 - 2016 on seuraava:
Stefan Högnabba, puheenj. varajäsen Alexandra Grahn
Peter Albäck, varapuheenj. ” Mats Granholm
Gunda-Lill Törnqvist ” Åsa Huldén
Gabriella Lövsund ” Mats Broända

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus pyytää
että kunnanvaltuusto myöntää Alexandra Grahnille vapautuksen kunnallisista luot-

tamustehtävistään ja
että kunnanvaltuusto valitsee Stefan Högnabballe uuden varajäsenen tarkastuslau-

takuntaan kuluvan toimikauden loppuun saakka.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
______________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto myönsi Alexandra Grahnille vapautuksen kunnallisista luottamus-
tehtävistään ja valitsi tarkastuslautakunnan jäsenen Stefan Högnabban varajäseneksi
Mona-Lisa Grankvistin kuluvan toimikauden loppuun saakka.
______________________
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Dnr: TEKN 47/2014

57 §. MAA-ALUEET Anomus tonttimaan sekä verstasrakennuksen ostamisesta,
Krokfors verkstad

Kh 27.10.2014 § 254:
Tekn. päällikkö

Sami Vertanen anoo Krokforsin verstaalla sijaitsevan vanhan verstasrakennuksen siihen kuuluvine
tonttialueineen ostamista. Hänellä on oma yritys, SV-Huolto, ja tarvitsee suuremmat tilat toiminnalle.
Hän asuu itse kyseisen verstasrakennuksen vieressä. Hänen isoisänsä on rakentanut verstaan, joten
rakennus palautuisi suvun omistukseen. Hän on tarjonnut 2 500 € noin 1200 m

2
kokoisesta tonttialu-

eesta sekä 10 000 € vanhasta verstasrakennuksesta.
Kyseinen rakennus on tällä hetkellä teknisen osaston käytössä erilaisten rakennustarvikkeiden kyl-
mävarastona. Rakennuksen pohjapinta-ala on n. 120 m

2
ja se on pystytetty vuonna 1957 leca-

harkoista. Uudelle verstaalle on vedetty sähköt. Erillinen vesijohto on myös vedetty rakennukseen,
liittymää ei ole.
Tekninen osasto on sitä mieltä, että korvaavia varastotiloja on löydettävissä ja että rakennus alkaa olla
kunnostuksen tarpeessa, joten myyntiä voidaan puoltaa.
Kunta osti verstaan ja maa-alueen vuonna 1972 hintaan 5000 markkaa. Arviota ei ole tehty erikseen
tälle rakennukselle, mutta vakuutusarvon mukaan laskettuna arvio olisi n. 11 000 €.
Tonttialue käy ilmi Liitteestä 1/57 / 13.11.2014.

TEKNISEN PÄÄLLIKÖN EHDOTUS:
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myy n. 1200m

2
kokoisen erottamattoman

määräalan tilasta Krokfors-Verkstad RNro 7:74 Ytterbråtön kylässä vanhoine verstasrakennuksineen
SV-Huollolle (Sami Vertanen) hintaan 13 000 euroa. Kauppaan ei sisälly liittymiä eikä irtainta omai-
suutta. Lainhuuto- ja lohkomiskustannuksista vastaa ostaja.

PÄÄTÖS:
Esitys hyväksytään.
__________

Kh 27.10

KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että kunta myy n. 1200 m2 kokoisen erottamattoman määräalan tilasta Krokfors-

Verkstad RNro 7:74 Ytterbråtön kylässä vanhoine verstasrakennuksineen SV-
Huollolle (Sami Vertanen) hintaan 13 000 euroa. Kauppaan ei sisälly liittymiä eikä
irtainta omaisuutta. Lainhuuto- ja lohkomiskustannuksista vastaa ostaja.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan.
____________
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Dnr: KST 156/2014

58 §. TALOUSARVIO 2014 Anomus investointimäärärahan siirtämisestä

Kh 27.10.2014 § 258:
Tekninen päällikkö:

Tekninen sektori anoo vuoden 2014 investointimäärärahan siirtoa koskien Alavetelin terve-
ysasemaa ja Ådalenin koulua. Ådalen koulun kunnostustyöt ovat jatkuneet kesästä ja kun-
nostus on suunniteltu vaiheistettavaksi niin, että kolme luokkahuonetta kunnostetaan kerral-
la. Vaihe kaksi on nyt meneillään ja valmistuu suunnitelmien mukaan marraskuun alussa.
Etteivät työt keskeydy, rakennustoimikunta on toivonut töiden jatkamista, vaikka tämän vuo-
den määräraha Ådalenin koulua varten ylittyisikin. Tämän vuoden talousarviossa on 290 000
euron määräraha kunnostamista varten. Kunnostamiseen oli per 20.10 käytetty 245 780 €.
Jos kunnostaminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti kolmella luokkahuoneella lisää, talous-
arvion määräraha ylittyy tänä vuonna. Siksi tekninen sektori anoo, että Alavetelin terveys-
aseman kunnostamista varten varatuista 100 000 euron varoista siirretään 85 000 € Ådalenin
koulun kunnostamiseen. Alavetelin terveysaseman määrärahoja ei tulla käyttämään kunnos-
tamiseen kuluvan vuoden aikana, kustannuksia syntyy ainoastaan suunnitteluryhmän koko-
uksista sekä syksyllä suoritettavasta kuntotarkastuksesta. Alavetelin terveysasemaa varten
varatusta 100 000 euron investointimäärärahasta oli käytetty 6 200 € per 22.10.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää siirtää 85 000 € kuluvan vuoden määrärahasta Alavetelin terveys-
aseman kunnostamista varten Ådalenin koulun kunnostamiseen.

Elisabeth Hagström esitti, että kunnanhallitus päättää ehdotuksen mukaan, mutta lisäyksellä
että vastaava summa siirretään Ådalenin investointitalousarviosta vuodelle 2016 Alavetelin
terveysaseman talousarvioon vuodelle 2015. Bertel Riippa kannatti esitystä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle,
että Alavetelin terveysaseman kunnostamiseksi varatuista määrärahoista Alavetelin

terveysasemaa varten siirretään 85 000 € Ådalenin koulun kunnostamiseen ja
että hyväksytään Elisabeth Hagströmin esitys, jonka mukaan Ådalenin koulun inves-

tointitalousarviosta 2016 siirretään 85 000 € Alavetelin terveysaseman talous-
arvioon vuodelle 2015.

______________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan.
______________________
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Dnr: KST 163/2014

59 §. VEROT Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015

Kh 4.11 § 265:
Kunnanjohtaja:

Vuoden 2015 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina mar-
raskuun 17. päivänä 2014. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja säädettynä aikana, käytetään
vuoden 2015 ennakkoperinnässä vuoden 2014 tuloveroprosenttia. Kunta ilmoittaa tulovero-
prosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kruunupyyn kunnan tuloveroprosentti vuo-
sina 1994–1997 oli 19,0 % ja vuosina 1998–2013 19,5 %. Tuloveroprosentti vuonna 2014 on
20,0 %.

Talousarvioesitys vuodelle 2015, joka esitetään käsiteltäväksi, lähtee siitä että tuloveropro-
senttia nostetaan 0,5 prosenttiyksikköä 20,5 prosenttiin. Kunnan veroprosentin nostaminen
0,5 % tarkoittaisi, että kunnan kunnallisverot nousisivat n. 500 000 €.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2015 vahvistetaan 20,5 %.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen ehdotuksen mukaan.
__________________
Kunnanhallitus julistaa pykälän välittömästi tarkastetuksi.

Keskustelun kuluessa Elisabeth Hagström esittää veroprosentin nostamista yhdellä prosent-
tiyksiköllä 21 prosenttiin. Göran Strandvall ja Leena Furubacka kannattavat esitystä.
Jan-Erik Hästö esittää RKP-ryhmän puolesta veroprosentin nostamista 20,75 prosenttiin.
Stefan Högnabba kannattaa esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kolme ehdotusta ja että asiasta on ää-
nestettävä. Hän ehdottaa äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä ja 2 äänestyskierrosta.
Ensin asetetaan vastakkain Hagströmin ehdotus ja RKP-ryhmän ehdotus. Hagströmin ehdo-
tusta kannattava äänestää "nej" ja RKP-ryhmän ehdotusta kannattava äänestää "ja". Äänes-
tysliitteestä, Liite 1/59 § / 13.11.2014 käy ilmi, että Hagströmin ehdotus sai 9 ääntä ja RKP-
ryhmän ehdotus 15 ääntä. RKP-ryhmän ehdotus voitti.
Tämän jälkeen asetetaan vastakkain hallituksen ehdotus RKP-ryhmän ehdotus. Hallituksen
ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja RKP-ryhmän ehdotusta kannattava äänestää "nej".
Äänestysliitteestä, Liite 2/59 § / 13.11.2014 käy ilmi, että hallituksen ehdotus sai 0 ääntä ja
RKP-ryhmän ehdotus 24 ääntä. Valtuusto päätti RKP-ryhmän ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kunnan veroprosentiksi vuodelle
2015 vahvistetaan 20,75 %.
___________________
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Dnr: KST 164/2014

60 §. VEROT Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Kh 4.11.2014 § 266:
Kunnanjohtaja:

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu-
käteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosen-
tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit tulee
ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 17. päivänä 2014.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
- että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2015 seuraavasti (suluis-

sa luvut vuodelta 2014):
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 % (0,80)
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 % (0,50)
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 % (1,10)
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 % (2,00)
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % (0,00%)
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 % (2,60)

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus esittää
- että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2015:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 %

_______________________
Kunnanhallitus julistaa pykälän välittömästi tarkastetuksi.

Elisabeth Hagström esittää valtuuston käsittelyssä vakituisten asuinrakennusten veroprosen-
tin säilyttämistä nykyisellä tasolla eli 0,50 %. Peter Albäck ja Tapani Myllymäki kannattivat
esitystä. RKP-ryhmän puolesta esityksen tehnyt Jan-Erik Hästö ilmaisi kannatusta hallituk-
sen esitykselle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi esitystä ja että
asiasta on äänestettävä. Hän esittää nimenhuutoäänestyksen toimittamista siten, että halli-
tuksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää
"nej". Äänestysliitteestä, Liite 1/60 / 13.11.2014, käy ilmi, että hallituksen ehdotus sai 17 ään-
tä ja Hagströmin ehdotus sai 7 ääntä. Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
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PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaan.
_______________________
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Dnr: KST 107/2014

61 §. ALOITE Peter Albäck ym: osakkuus kuntayhtymässä Optima

Kh 4.11.2014 § 267:
Kunnanjohtaja:

Kruunupyyn kunta on mukana osakkaana Optima kuntayhtymässä ja peruspääomaosuus on
vajaat 10 % koko kuntayhtymän peruspääomasta. Kruunupyyn kunnan peruspääomaosuus
on vajaat 800 000 €. Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan runsaan 100 oppilaan kotikunta oli
Kruunupyyn kunta, ts. heidän osuus oppilaiden kokonaismäärästä oli noin 10 %. Kruunupyyn
kunta on kuntayhtymän osakas ja osakkuutta perustellaan sillä, että kehitetään toisen asteen
ammatillista koulutusta alueella, jotta kyseinen koulutus antaa nuorille parhaalla mahdollisel-
la tavalla mahdollisuuden sijoittua työelämään, kun pohjana on hyvä koulutus ja parhaat
edellytykset menestyksellisen työelämän saavuttamiseen.
Aloitteentekijät ovat kehottaneet kunnanhallitusta selvittämään, onko taloudellisesti ja moraa-
lisesti puolusteltavissa, että kunta sitoo varoja Optiman peruspääomaan, Liite 1/61 § /
13.11.2014

Arvio osakkuuden merkityksestä on tehtävä kuntayhtymän roolin ja funktion perusteella. Mi-
ten kuntayhtymä on onnistunut saavuttamaan asetettuja tavoitteita, ts. palvelemaan elinkei-
noelämän tarvetta saada pätevää henkilökuntaa ja miten kuntayhtymä on onnistunut anta-
maan nuorille mahdollisuuden koulutuksen saantiin, joka pätevöittää kyseisellä tavalla. Näil-
tä osin Optima on täyttänyt asetetut tavoitteet selkeästi. Tästä näkökulmasta katsottuna
osakkuutta voi pitää moraalisesti perusteltuna, etenkin kun kunnan osuus peruspääomasta
vastaa suunnilleen opiskelijoiden lukumäärää.
Peruspääoman suuruus ja osuuden etuudet voi myös arvioida osuuden suuruuden perus-
teella, joka on siis noin 10 %. Sellainen osuus ei anna ratkaisevaa vaikutusvaltaa kuntayhty-
mässä ja kuntien näkökulmista katsottuna on huolestuttavaa, että vaikutusvalta nykyisiin
kuntayhtymiin on suhteellisen rajallista. Tulevaisuudessa perustettavissa kuntayhtymissä
yksittäisen kunnan vaikutusvalta vähenee tuntuvasti ja näin ollen kuntien vaikuttamismahdol-
lisuudet oleellisiin yhteiskuntatoimintoihin rajoittuvat entisestään. Lainsäätäjän on syytä huo-
mioida tämä.
Taloudellisesti suurin merkitys, joka juontuu kuntien panoksista kuntayhtymän pääomaan, on
valmistuneiden oppilaiden panokset alueen työelämään. Sen sijaan on vaikea tehdä laskel-
mia peruspääoman mahdollisesta tuotosta, johon koulutus on vaikuttanut. On silti todettavaa,
että valmistuneiden määrät ja oppilaiden sijoittuminen työmarkkinoille ovat olleet hyvät ja että
siinä mielessä "tuotto" on ollut verraten hyvää. Lisäksi on todettavaa, että kuntayhtymä Opti-
ma maksaa 2 % vuotuista korkoa peruspääomalle, kunnan osalta tämä merkitsee vuotuista
tuottoa n. 16 000 €.

Osakkuutta kuntayhtymässä ei voi arvioida pelkästään kuntayhtymäelimen tekemien päätös-
ten perusteella. Arviointi on myös tehtävä sen mukaan, millä laajuudella palvelu on kunnan
asukkaiden käytössä, kun he saavat hyvänlaatuista opetusta, sekä sen mukaan, missä mää-
rin paikkakunnan yrittäjät saavat elinkeinoelämän tarpeita vastaavaa pätevää henkilökuntaa.
Kruunupyyn kunta on omalta osaltaan valitusteitse ilmoittanut, että se ei yhdy kuntayhtymän
käsitykseen artesaanikoulutuksen kehityksestä, oppilasrekrytoinnista ja kiinteistöjen käytös-
tä. Tehdyt päätökset merkitsevät kunnan käsityksen mukaan, ettei pystytä onnistuneesti
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hoitamaan etenkin veneteollisuuden tarvetta saada pätevää henkilökuntaa. Hallinto-oikeuden
ratkaisu ei ole vielä tullut.
Osakkuutta ei voi myöskään arvioida pelkästään sen mukaan, onko kuntayhtymällä toiminta-
pisteitä osakaskunnan alueella.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus kehottanee vastauksena aloitteeseen valtuustoa toteamaan
että yo. kriteerien perusteella on taloudellisesti ja moraalisesti perusteltua toimia jatkos-

sakin kuntayhtymä Optiman osakkaana. On kuitenkin syytä tässä yhteydessä myös
todeta, että kaikki osakkaat vastaavat solidaarisesti kielteisistä kustannusvaikutuk-
sista hyvin toimivien kiinteistöjen tyhjentämisestä Teerijärvellä kunnes kiinteistö on
myyty ja

että kunnanvaltuusto toteaa, että aloite on täten loppuun käsitelty.

Tapani Myllymäki esitti, että kunta poistaa 500 000 € peruspääomasta. Ehdotus ei saanut
kannatusta ja raukesi.

Bertel Riippa esitti ponnen lisäämistä, jonka mukaan asia selvitetään. Ehdotus ei saanut
kannatusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________________
Kunnanhallitus julistaa pykälän välittömästi tarkastetuksi.

Tapani Myllymäki esittää valtuuston käsittelyssä, että kunta poistaa 500 000 € peruspää-
omasta. Elisabeth Hagström ja Peter Albäck kannattavat esitystä.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toi-
mitettava. Hän esittää äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Hallituksen ehdotusta kannat-
tava äänestää "ja" ja Myllymäen esitystä kannattava äänestää "nej". Äänestysliitteestä, Liite
1/61 § / 13.11.2014 käy ilmi, että hallituksen ehdotus sai 21 ääntä ja Myllymäen ehdotus 3
ääntä. Valtuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti keskustelun ja äänestyksen jälkeen totea, että yo. kriteerien
perusteella on taloudellisesti ja moraalisesti perusteltua toimia jatkossakin kuntayh-
tymä Optiman osakkaana. On kuitenkin syytä tässä yhteydessä myös todeta, että
kaikki osakkaat vastaavat solidaarisesti kielteisistä kustannusvaikutuksista hyvin toi-
mivien kiinteistöjen tyhjentämisestä Teerijärvellä kunnes kiinteistö on myyty.

Kunnanvaltuusto toteaa myös, että aloite on täten loppuun käsitelty.
________________________
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62 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kokkolan kaupunki / sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunta, talousarvioraportti/seuranta
tammikuu - syyskuu 2014.

b) Kruunupyyn kunnan asukaskysely 2014, raportti, Liite 1/62 § / 13.11.2014

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto keskusteli asioista ja merkitsi asiat tiedoksi.
________________________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
13.11.2014

Sivu
6/108

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

63 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.
_________________
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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: 54-55, 61-63

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: 56-60 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät päivää

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.


