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11 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
12 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
13 §. TALOUSARVIO 2014 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi
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luottamustehtävistä
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11 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 16. huhtikuuta 2014 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti.

Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 16. – 24.4.2014 välisenä aikana sekä
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi.

Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 17.4.2014.

PÄÄTÖS:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi
_______________
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12 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 25. huhtikuuta 2014 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Liane Byggmästarin ja Göran Strandvallin tarkastamaan pöy-
täkirjan 25. huhtikuuta 2014 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 19/2014

13 §. TALOUSARVIO 2014 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi

Kh 10.3.2014 § 70:
Kunnansihteeri:

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna kahdettakymmenennettäkahdeksatta ker-
taa sunnuntaina 27. huhtikuuta 2014. Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on ”Kiitollisina
kohti tulevaisuutta - Tacksamma emot framtiden”. Valtakunnallinen päätapahtuma järjeste-
tään Mikkelissä.
Suomen Kuntaliitto ja kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta toivovat
maamme kuntien osallistuvan päivän viettoon järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia.

Veteraanijuhlia on järjestetty kunnassamme vuodesta 1989 lähtien ja kunnanvaltuusto on
käyttövaroistaan myöntänyt määrärahaa juhlien järjestämiseksi. Juhla on järjestetty vuorotel-
len eri kunnanosissa. Tämän vuoden pääjuhla järjestetään sunnuntaina 27. huhtikuuta klo
14.00 Alavetelissä. Juhlapuhuja on tätä kirjoittaessa vielä varmistumatta.

Huolimatta siitä, että veteraanien rivit harvenevat, he ovat kiitollisia siitä, että veteraanijuhlia
järjestetään kunnassa. Suurimpiin menoeriin kuuluvat bussikuljetukset, tarjoilu ja lehti-
ilmoitukset.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2014 veteraanipäivän viet-

tämiseksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kunnansihteeri:

Juhlapuhujana Alavetelissä 27. huhtikuuta 2014 pidettävässä veteraanijuhlassa on erityis-
opettaja Lisbeth Zittra.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
________________
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Dnr: KST 176/2013

14 §. SUUNNITELMAT Kotouttamisohjelma.

Kh 24.3.2014 § 82:
Kh 10.3.2014, § 73
Kunnanjohtaja:
Kotouttamisohjelma, Liite 1/14 § / 24.4.2014, antaa selkeän ja havainnollisen esittelyn kotouttamisesta
Suomessa ja erityisesti meidän alueella.
Maahanmuutto on strateginen osa alueen kehitystyötä ja siksi on erityisen tärkeää, että kotouttaminen
kaikissa muodoissa tapahtuu niiden suuntaviivojen ja tavoitteiden mukaan, jotka asetetaan ohjelmas-
sa vuosille 2014 – 2017.
Kotouttamisen hallinto kunnallisella ja alueellisella tasolla ei ole täysin kehittynyt ja etsii muotojaan.
Ohjelma luo perustaa hallinnon jatkokehittämiselle yhteistyössä sektoreiden ja kuntien kanssa.
KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kotouttamisohjelma 2014 – 2017 hyväksytään. Päätöksestä ilmoitetaan yhteistyölauta-

kunnalle.
PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.
_______________________

Kh 24.3.2014:

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kotouttamisohjelma 2014 – 2017 hyväksytään. Päätöksestä ilmoitetaan yhteistyö-

lautakunnalle.
_____________________

Kvalt 24.4.2014

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_____________________
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Dnr: KST 50/2014

15 §. KIINTEISTÖT Päivähoitotilat Teerijärvellä

Kh 24.3.2014 § 91:
Tekninen päällikkö ja päivähoitopäällikkö:

Kuluvan vuoden talousarviossa on 220 000 euron määräraha Teerijärven vanhan kirjaston
muuttamiseksi päivähoitotiloiksi. Vuoden 2013 talousarviossa oli 25 000 euron suunnittelu-
määräraha, josta käytettiin vain 912 €.
Sivistyslautakunnan asettama suunnitteluryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Kiinteistöön on
tehty kuntotarkastus.
Byggplan Bernt Storbacka on laatinut luonnospiirustukset.
Tällä hetkellä rakennuksen toisen kerroksen kahdessa asuinhuoneistossa, joihin on tehty
pintaremontit, toimivat koululaisten iltapäivätoiminta ja esikouluryhmä. Kirjastolla oli käytös-
sään 1. kerros.
Rakennus on rakennettu vuonna 1957 ja rakennusala on 223 m2, kerrosala 446 m2 ja ra-
kennuksen tilavuus on 1780 m3. Rakennuksen alla on kellari, jota tällä hetkellä käytetään
varastona ja teknisenä tilana.
Suunnitteluryhmä on todennut, että hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on kunnostettava
koko rakennus. Hissi on myös rakennettava, ettei käyttöä rajoiteta.
Jotta kunnostus olisi mahdollista, on nykyiselle päivähoitotoiminnalle järjestettävä tilaa muis-
sa tiloissa rakennusaikana.
Suunnitteluryhmä on pitänyt kokouksen 7.3, johon osallistui myös edustajia koulusta ja ilta-
päivätoiminnasta.
Pöytäkirjasta käy ilmi, että anotaan oikeutta käyttää 50 000 € tämän vuoden määrärahoista
uusien tilojen kunnostamiseen iltapäivätoimintaa varten Teerijärven koulussa. Kunnostus
kannattaa aloittaa keväällä, jotta kaikki olisi valmista elokuuhun mennessä 2014.
Luonnospiirustukset suunnitelluista iltapäivätoimintatiloista oheistetaan Liitteiksi 1a ja 1b /15
§/24.3.2014. Suunnittelijan arvioitu kustannusehdotus on 51 337 €.
Tilat ovat aikaisemmin toimineet koulun vahtimestarin asuntona.
Esikoulutoiminta tapahtuisi toimintavuonna 2014–2015 tilapäisesti korjatuissa tiloissa ja kou-
lulaisten iltapäivätoiminta tapahtuisi koulussa uudelleenjaetuissa tiloissa.

Luonnospiirustukset koko kirjastorakennuksen korjauksesta oheistetaan Liitteiksi 2a, 2b ja 2
c/15 § / 24.3.2014. Piirustusten mukaan luodaan tilaa n. 20 lapsen esikouluryhmälle ja päi-
vähoitoryhmälle, jossa on 15 paikkaa. Suunnittelijan arvio kunnostamisen kustannuksista on
291 741 €. Kustannukset eivät sisällä kuluja pihasta, leikkikalustosta eikä irtaimistosta.
Korjausten suunniteltu aikataulu on syyskuu 2014 - heinäkuu 2015.
Tämän vuoden talousarviomääräraha 220 000 € riittänee. Talousarvioon vuodelle 2015 tulisi
ottaa 130 000 määräraha kunnostamisen loppuun viemiseksi sekä kustannuksia pihaa var-
ten noin 30 000 ja joitain kalustoja.
Kunnanvaltuuston tulisi käsitellä ja hyväksyä määrärahan siirron sekä olla tietoinen hank-
keen määrärahatarpeesta vuoden 2015 talousarviossa.
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KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että tämän vuoden määrärahoista saa käyttää 50 000 € Teerijärven koulun tilojen kun-

nostamiseen. Vuoden 2015 investointitalousarviossa huomioidaan hankkeen jäljellä
oleva määrärahatarve noin 160 000 €.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
___________
Kvalt 24.4.2014:

Bernt Storbacka ilmoitti esteellisyydestä ja luopui paikastaan valtuustossa tämän pykälän
ajaksi, mutta jäi huoneeseen esittelemään asiaa valtuutetuille.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 191/2013

16 §. ALOITE Peter Albäck ym:den aloite; tarkoituksenmukaisuus ja taloudelli-
nen hyöty Kruunupyyn Sähkölaitoksen osallistumisesta Fenno-
voiman ydinvoimalaan

Kh 24.3.2014 § 93:
Kunnansihteeri:

Peter Albäck ym. jättivät 14.11.2014 aloitteen tarkoituksenmukaisuudesta ja taloudellisesta
hyödystä siitä, että Kruunupyyn Sähkölaitos osallistuu Fennovoiman ydinvoimalaan. Aloit-
teentekijät kyselivät myös Kruunupyyn sähkölaitoksen tarvetta saada kunnallinen takaus ja
mikäli valtuusto voi päättää osallistuuko kunta voimalaitokseen vai eikö osallistu.

Kunnanhallitus merkitsi 18.11.2013, § 288 tiedokseen saapuneet aloitteet ja siirsi tämän
aloitteen Kruunupyyn sähkölaitokselle valmisteltavaksi.

13.3.2014 saapui vastaus aloitteeseen Kruunupyyn sähkölaitokselta.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy Kruunupyyn sähkölaitoksen johtokunnan vastauksen aloitteeseen
omanaan ja päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto merkitsee tämän vastauksena aloitteeseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
___________________

Kvalt 24.4.2014

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
Aloitteeseen on täten vastattu.
___________________
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Dnr: KST 53/2014

17 §. LAUTAKUNNAT Christel Viitasen vapautusanomus luottamustehtävistä

Kh 7.4.2014 § 101:
Kunnansihteeri:

Christel Viitanen on 20.3.2014 jättänyt kirjallisen vapautusanomuksen tehtävistä sivistyslau-
takunnan varsinaisena jäsenenä sekä Teerijärven kunnanosalautakunnan varajäsenenä jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. Anomusta perustellaan henkilökohtaisin syin ja terveyssyin.

Sivistyslautakunnan kokoonpano toimikaudella 2013-2016 on seuraava:
Ordförande Jan-Erik Hästö varajäsen Lisbeth Träisk
Peter Svartsjö ” Stefan Dahlvik
Anne-Mie Ranta ” Britt-Marie Skuthälla
Pekka Saajoranta ” Monica Takkula
Tuula Forsander ” Mona Ahlsved
Markus Lerbacka ” Martin Ahlskog
Eva Fredriksson-Lidsle ” Björn Gripenberg
Björn Sandbacka ” Pia Björkqvist
Christel Viitanen ” Mats Granholm

Kunnanvaltuusto on tämän jälkeen 18.4.2013 (§59/2013) vapauttanut Pekka Saajorannan
hänen tehtävistään ja nimennyt hänen tilalleen Marko Bergin sivistyslautakunnan jäseneksi.
Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki täyttyisi, on valittava nainen.

Teerijärven kunnanosalautakuntaan valittiin seuraavat henkilöt kuluvalle toimikaudelle:
Helen Timgren varajäsen Susanne Saitajoki
Mårten Forsander ” Dan-Anders Granvik
Sonja Kolppanen ” Erika Biskop
Inger Furu-Vidjeskog ” Matilda Svartsjö
Bengt Björk ” Helmer Ollqvist
Christian Hansson ” Christel Viitanen
Jan-Erik Norrkniivilä ” Tom Byskata

Kunnanvaltuuston on tämän jälkeen 3.10.2013 (§ 80/2013) myöntänyt Bengt Björkille vapau-
tuksen tehtävästään ja valinnut Helmer Ollqvistin varsinaiseksi jäseneksi sekä Sami Holtin
hänen varajäseneksi Teerijärven kunnanosalautakunnassa.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että Christel Viitaselle myönnetään vapautus sivistyslautakunnan jäsenen ja Teeri-

järven kunnanosalautakunnan varajäsenen tehtävistä
että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen sivistyslautakuntaan ja uuden varajä-

senen Teerijärven kunnanosalautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________________
Kvalt 24.4.2014:

PÄÄTÖS:

Asia pantiin pöydälle.
________________________
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Dnr: KST 40/2014

18 §. ALOITE Göran Strandvall ym. aloite; ruoka- ja siivoustoimintojen hankinta

Kh 7.4.2014, § 110
Kunnanjohtaja:

Göran Strandvall ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 20.2.2014 aloitteen, jossa eh-
dotettiin menettelytapoja ruoka- ja siivouspalvelujen hankinnassa.

Vastauksena aloitteeseen voidaan todeta, että hankintaa tehdessä kunnanhallitus jakoi tar-
jouspyynnön kolmeen tarjoukseen siivousalueiden osalta ja yhteen tarjoukseen keittiötoimin-
tojen osalta. Lisäksi tarjouksen tekijöitä kehotetaan etsimään paikallisia aliurakoitsijoita ja
kuten aikaisemminkin kiinnittämään huomiota paikallisten raaka-aineiden käyttämiseen.

Kuluvan sopimuskauden aikana on käsitelty runsaat 300 poikkeamailmoitusta kunnan seu-
rantaryhmässä. Niiden käsittely esitellään tarkemmin valtuuston kokouksessa.

Ennen 24.4.2014 pidettävää valtuustokokousta esitellään ruoka-annoksia ja siivousmitoituk-
sia valtuustosalissa.

KJ:N EHDOTUS

Kunnanhallitus ehdottaa
että edellä mainittu selostus ja konsultin sekä ulkopuolisen asiantuntijan 24.4.2014

esittämät ruoka-annokset ja siivousmitoitukset merkitään vastauksena aloittee-
seen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________________

Kvalt 24.4.2014:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. Aloitteeseen on täten vas-
tattu.
_______________________
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Dnr: KST 22/2014

19 §. VIRAT JA TOIMET Teknisen päällikön vaali

Kh 7.4.2014 § 103:
Kunnansihteeri:

Kunnanvaltuusto myönsi 20.2.2014 § 6 Tage Torrkullalle eron teknisen päällikön virastaan 1.
syyskuuta alkaen.
Tekninen päällikkö on kunnanvaltuuston valitsema. Hallintosäännön 37:n mukaan kunnan-
valtuusto päättää henkilöstön palkkaamisesta.

Teknisen päällikön virka on julistettu haettavaksi 9.3.2014 ilmoituksella Österbottens Tidning,
Vasabladet ja Keskipohjanmaa lehdissä, kunnan virallisella ilmoitustaululla ja työ- ja elinkei-
notoimiston sekä kunnan oman verkkosivuston kautta. Hakuaika päättyi 31.3.2014 klo
15.00.
Hakuaikana saatiin 3 hakemusta. Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokoukses-
sa. Kaikki hakijat on kutsuttu haastatteluun ennen kunnanvaltuuston kokousta.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viikolla 15 ja että kunnanvaltuuston pu-

heenjohtajisto sekä teknisen lautakunnan puheenjohtaja suorittavat haastattelut
kunnanjohtajan avustamana.

että hakijoista valitaan teknisen päällikön viran haltija.

Bernt Storbacka ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.
Liane Byggmästar toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti KJ:n ehdotuksen mukaan.
_______________________
Kvalt 24.4.2014:

Bernt Storbacka ilmoitti esteellisyydestä ja poistui paikaltaan valtuustosalissa.

Liane Byggmästar kertoi, että kunnanhallitus oli luopunut oikeudesta haastatella ja antaa
ehdotuksia liittyen teknisen päällikön vaaliin, koska yksi hakijoista on kunnanhallituksen jä-
sen. Kaikki kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluun kunnanvaltuuston puheenjohtajiston toi-
mesta sekä teknisen lautakunnan puheenjohtajan ja kunnanjohtajan avustamana.
Hakijat ovat:
Byskata Stefan, Teerijärvi
Michael Nylund, Pietarsaari ja
Bernt Storbacka, Teerijärvi
Kaikki ovat päteviä virkaan.
Stefan Högnabba kertoi haastattelukysymyksistä ja haastattelutilaisuuksissa annetuista vas-
tauksista. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja lausui tukensa Bernt Storbackalle.
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Keskustelua käytiin hakijoiden kielitaidoista, jääviydestä, mahdollisuudesta pitää omaa yritys-
tä työn ohessa sekä menettelytavoista hakijoiden haastatteluissa.

Täydelliset hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Hakijoiden ansioista laadittu
yhteenveto oheistetaan, Liite 1/19 § / 24.4.2014.

Keskustelun päätyttyä kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan suljettu-
na lippuäänestyksenä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysmenettely
hyväksyttiin ja vaali toteutettiin. Ääntenlaskijat tarkastivat ääniliput ja totesivat, että 20 ääntä
oli annettu Bernt Storbackalle, 4 ääntä Stefan Byskatalle, 0 ääni Michael Nylundille ja 1 tyhjä
ääni, yhteensä 25 ääntä.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen Bernt Storbackan Kruunupyyn kunnan
tekniseksi päälliköksi.
___________________________
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20 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Alavetelin ensiapuryhmä: Nimienkeräys 2013, 2 131 henkilön allekirjoittama ve-
toomus, jossa anotaan lisää varallaoloaikaa Alaveteliin sijoitetulle ambulanssille.

b) Kokouksessa jaetaan Tasavallan Presidentin 6.12.2013 myöntämät kunniamerkit
Nanny Christina Omarsille ja Mårten Dan Johan Forsanderille. Kunniamerkit
myönnetään kunnanhallituksen esityksestä. Sekä Rouva Christina Omarsille että
Controller Mårten Forsanderille myönnetään Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali kultaristein. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esittää kunnan onnentoivotuk-
set ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja kiinnittää mitalit. Tilaisuutta juhlitaan
tauon aikana kakkukahvilla.

c) Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, ensimmäisenä allekirjoittajana Leena Fu-
rubacka, sekä Stefan Dahlvik jättivät aloitteen opetuksen järjestämisestä erityistar-
peita omaaville lapsille Djupsjöbackan koulussa.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedokseen ja siirsi aloitteen kunnanhallituk-
sen valmisteluun.
________________________
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21 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Ei asioita.
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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: 11-14, 16-18 ja 20-21

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: 15 ja 19 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.
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Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don.

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.


