
 KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

PÖYTÄKIRJA 
 
Kokouspäivämäärä 
23.4.2015 

Nro 
3/2015 
Sivu 
3/36 

 
 
Kokousaika 
 

  
Torstaina 23. huhtikuuta 2015, klo 18.00 - 19.40 

Kokouspaikka 
 
 

 Kunnantalo 

Päättäjät:  
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Broända, Helena 
Byggmästar, Liane 
Dahlbacka, Mikaela 
Dahlvik, Stefan 
Dalvik, Sixten 
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Furubacka, Leena 
Hagström, Elisabeth 
Hongell, Susanne 
Hästö, Jan-Erik 
Högnabba, Stefan 
Lindgren, Hans-Erik 
Lindvall, Jesper 
Långbacka, Anna-Lena 
Myllymäki, Tapani 
Ranta, Anne-Mie 
Sandström, Hans 
Skullbacka, Bengt-Johan 
Stenbäck, Mats 
Strandvall, Göran 
Svartsjö, Peter 
Wassborr, Ossian 
Wistbacka, Inger 

 
 

 

Varajäsenet: 
 
Granvik, Dan-Anders (Enroth) 
Norrkniivilä, Jan-Erik (Furubacka) 
Lerbacka, Markus (Ranta) 
Öst, Harry (Sandström) 

 
 

 

Muut  läsnä olleet: 
 
Djupsjöbacka, Michael kunnanjohtaja 
Bjon, Inger kunnansihteeri 
Jakobsson, Leif sivistystoimen joht. 
Stolpe-Fagernäs, Carola vs. talouspääl. 
Storbacka, Bernt tekninen päällikkö 
Salminen, Jussi perusturvajoht. 

 
Pykälät: 

 
22 - 29 §. 
 

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja: 

 
 
Hans-Erik Lindgren 

Pöytäkirjanpitäjä: 

 
 
Inger Bjon 

Pöytäkirjan tarkistus 
paikka ja aika: 

Kruunupyy, 24. huhtikuuta 2015 

 
 
Seppo Filppula 

 

 
 
Harry Öst 

Pöytäkirjan nähtävänä- 
pito paikka ja aika: 
 
 
Todistaa, allekirjoitus  
virka-asema: 

Kruunupyy,  27. huhtikuuta 2015 

 
 
 
Inger Bjon, kunnansihteeri 
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Pöytäkirja asetettu nähtäväksi, aika ja paikka: 
Maanantaina 27 huhtikuuta 2015 
Kunnantalo  
Puheenjohtaja 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa: 
 
 
Inger Bjon, kunnansihteeri 
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22 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 15. huhtikuuta 2015 päivätyllä kutsulla.  Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti. 
 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 15. – 23.4.2015 välisenä aikana sekä 
kunnan websivulla, www.kronoby.fi. 
 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 16.4.2015. 
 
PÄÄTÖS:  
 
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston 
päätösvaltaiseksi. 
_______________ 
 
   

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 

27.4.2015 

Otteen oikeaksi todistaa 
 
Lauta- 
kunta 

Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
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23 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.  
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 24. päivänä huhtikuuta 2015 klo 15.00. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Seppo Filppulan ja Harry Östin tarkastamaan pöytäkirjan 24. 
huhtikuuta 2015 klo 15.00. 
_______________ 
 
  

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 
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Dnr: KST 26/2015 
 
 
24 §.    LAUTAKUNNAT   Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä  

Kh 2.2.2015 § 20: 
Osastosihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 3 pykälän mukaan kunnanvaltuusto valitsee jäsentensä 
keskuudesta arviointiryhmän, johon kuuluu 9 jäsentä, joista kahden on oltava sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäseniä. Tämä työryhmä antaa lausuntoja palvelun sisällöstä ja laajuu-
desta yhteistyöalueella.  
 
Kunnanvaltuustossa käydyssä keskustelussa 28.2.2013 § 48 todettiin, että mikäli hallitus 
muodostaa arviointiryhmän rungon ja toimikausi vahvistetaan kahdeksi vuodeksi, olisi jatku-
vuutta, valmistelu toimisi ja tietoa olisi saatavilla tarvittaessa jopa hallituksen jokaisessa ko-
kouksessa. Kunnanvaltuusto nimesi seuraavat jäsenet arviointiryhmään vuosiksi 2013-2014: 
Bernt Storbacka, Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Seppo Filppula, Eli-
sabeth Hagström, Susanne Hongell, Bengt-Johan Skullbacka sekä Stefan Högnabba. 
Hallitusjäsen Bertel Riipalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksissa. 
  
KJ:N EHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, 
että  valitaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä 2015-2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että  valtuusto valitsee uuden hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointi-

ryhmäksi 2015-2016. 
__________________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti valita seuraavat henkilöt sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmään 2015-2016: 
 Liane Byggmästar 
 Bengt-Johan Skullbacka 
 Anders Forsberg 
 Göran Strandvall 
 Elisabeth Hagström 
 Susanne Hongell 
 Sixten Dalvik 
 Mikaela Dahlbacka ja 
 Hans Sandström. 
_________________ 
  

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 

27.4.2015 

Otteen oikeaksi todistaa 
 
Lauta- 
kunta 

Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
23.4.2015 

 
 
Sivu 
3/41 

 
 
Dnr: KST 46/2015 
 
 
25 §. VAALIT    Äänestysaluejako 

Kh 30.3.2015 § 91: 
Kunnanjohtaja: 
Vaalilain 8 § mukaan valtuusto päättää tarpeen mukaan viimeistään huhtikuussa äänes-
tysaluejaosta. Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestys-
alueeseen. Jako ei ole riippuvainen asukasluvusta, kunta voi vapaasti päättää koosta ja 
määrästä. Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään 
huhtikuussa. 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt kysymyksen äänestysalueiden lukumäärästä viimeksi maalis-
kuussa 2013. Muutoksia ei tehty kahdeksaan äänestysalueeseen, joitain keskusteluja käytiin 
äänestysalueesta 5. Alaveteli-Norrby, missä äänioikeutettujen lukumäärä on jo monta vuotta 
alittanut 100. Lain määräys pienestä äänestysalueesta ei perustu äänioikeutettujen lukumää-
rään vaan arvioituun äänestäjämäärään. 
 
Äänestysalue on lain mukaan pieni, jos ennakkoääniä on vähemmän kuin 50 tai jos voi pe-
rustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä. 
Tällöin ennakko– ja vaalipäivän äänet lasketaan yhteen. Lisäksi on olemassa vaihtoehto, että 
jos enintään 50 henkilöä arvioidaan äänestävän ennakko– ja vaalipäivänä silloin äänet on 
yhdistettävä toisen äänestysalueen äänestyslippuihin ja laskettava keskusvaalilautakunnan 
toimesta. Kaksissa viimeisissä EU – vaaleissa 2009 ja 2014 on äänestysalue Alaveteli-
Norrby yhdistetty äänestysalue Alaveteliin ja äänet laskettu keskusvaalilautakunnan toimes-
ta. Muissa vaaleissa ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet on yhdistetty ja ääntenlaskenta hoi-
dettu vaalilautakunnan toimesta. 
 
Viime vaalien äänestystilastot pienissä äänestysalueissa on liitteenä, Liite 1/25 § / 23.4.2015. 
Tilastosta käy ilmi, että vaaliosallistuminen pienissä äänestysalueissa ei ole korkeampaa 
kuin kunnassa keskimäärin ja että ennakkoäänestäjien määrä on kasvanut koko kunnassa. 
 
Nykyisin oikeusministeriö antaa kunnille mahdollisuuden käyttää sähköistä vaaliluetteloa ää-
nestysalueissa vaalipäivän äänten rekisteröimiseen. Tämä merkitsee sitä, että tulevaisuu-
dessa on oltava toimivat nettiyhteydet myös äänestyspaikoilla vaalipäivänä. Eduskuntavaa-
leissa 2015 yhteensä 51 kuntaa ilmoitti kiinnostuksensa tätä menettelytapaa kohtaan, mikä 
on myös suositeltavaa. 
 
Pienen äänestysalueen ylläpitokustannukset ovat n. 1 500 €, suurimpiin menoeriin lasketaan 
vaalilautakunnan palkkiot ja keskusvaalilautakunnan palkkio ylimääräisestä kokouksesta. 
Yhdistämistä puoltavat lähinnä käytännön asiat, kuten vaalisalaisuuden säilyttäminen ja kes-
kusvaalilautakunnan ylimääräinen työ pienen äänestysalueen kohdalla, joka ei pysty toimi-
maan täysin itsenäisesti. 
 
Mahdollisuudet ennakkoäänestykseen ovat parantuneet huomattavasti, koska ennakkoää-
nestyshuoneistot ovat esim. Kruunupyyssä avoinna klo 18.00 saakka kaikkina arkipäivinä 
sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-13.  Äänestysaikana 8. -14. huhtikuuta voi äänestää 
ennakkoon koko maassa edellyttäen, että äänestäjä esittää selvityksen henkilöllisyydestään. 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 
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Fyysisesti vammautuneet voivat äänestää omassa kodissaan, jos ilmoittaa siitä etukäteen 
keskusvaalilautakunnalle. 
 
Seuraavat vaalit ovat kunnallisvaalit huhtikuussa 2017 ja presidentinvaalit tammi-
helmikuussa 2018. 
 
Keskusvaalilautakunta  käsitteli kysymyksen 3.3.2015 § 12  ja päätti äänestyksen jälkeen, 
ettei ehdota muutosta äänestysalueiden lukumäärään. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että  kunnanvaltuusto jakaa kunnan kolmeen äänestysalueeseen 15.10.2015 lukien: 

Kruunupyy, Alaveteli ja Teerijärvi. 
  
 
Susanne Hongell esitti, että kaikki äänestysalueet pysyvät muuttumattomina. Elisabeth Hag-
ström ja Anders Forsberg kannattivat esitystä. 
 
Hallituksen puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toimitettava. 
Äänestys tapahtuu siten, että kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Hongel-
lin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Byggmästar, 
Forsander, Dalvik ja Strandvall) ja 5 nej-ääntä (Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell ja 
Sandström). Hongellin ehdotus voitti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että äänestysalueiden lukumäärään ei ehdoteta 
muutosta kunnanvaltuustolle. 
_____________ 
  
Keskustelussa Ossia Wassborr esitti, että äänestysalueiden lukumäärä vähennetään kol-
meen; Kruunupyyn keskusta, Alavetelin keskusta ja Teerijärven keskusta. Esitystä kannatti-
vat Sixten Dalvik, Liane Byggmästar, Jesper Lindvall, Göran Strandvall ja Tapani Myllymäki. 
 
Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toimitettava. Äänestys 
tapahtuu siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Wassborrin ehdotusta 
kannattava äänestää ”nej”. Äänestys suoritettiin nimenhuudolla. Ääniä annettiin 13 "ja" ja 12 
"nej", Liite 2/25 § /23.4.2015. Kunnanhallituksen esitys voitti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että äänestysaluejakoon ei tehdä muu-
tosta. 
______________ 
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Dnr: KST 57/2015 
 
 
26 §.   SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Isäntäkuntayhteistyön seuranta vuonna  2014 

Kh 13.4.2015 § 106: 
Kunnanjohtaja: 
Kruunupyyn kunta ja Kokkolan kaupunki ovat sopineet isäntäkuntayhteistyöstä sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoitamiseen. Vuonna 2014 saatiin päätökseen yhteistyön kuudes toiminta-
vuosi. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan vuodesta tuli erikoinen, kyseessä on  ensimmäi-
nen vuosi kun Kokkolan kaupungin alainen sosiaali- ja terveyslautakunta onnistui noudatta-
maan annettuja talousarvioraameja Kruunupyyn kunnan osalta ja alitti talousarvion niukasti.  
Sen lisäksi on syytä todeta, että nettokustannukset vuonna 2014 olivat n. 2 % alhaisemmat 
kuin vuonna 2013, eli 444 798 € alhaisemmat. 
 
Kustannuskehityksen seuranta on erityisen tärkeää, kun on ryhdytty strategisiin toimenpitei-
siin palvelutason muuttamiseksi ja toimivien hoitoketjujen luomiseksi samalla kun kehitetään 
vaihtoehtoja hoidolle ja palvelutasolle. Tavoitteena on, että tämä voi tapahtua samalla kun 
saavutetaan kustannustaso, joka vastaa paremmin kansallisia tarveharkintaisia vertailuluku-
ja. Siksi tuntuu rohkaisevalta, että erikoissairaanhoidon kulut vuonna 2014 ovat huomatta-
vasti alhaisemmat kuin edellisenä vuonna, n. 9 %, ja että laitosasuminen on vähentynyt täy-
sin tehtyjen päätösten mukaan siitä, miten palveluasumista tulee kehittää. Uudet palvelu-
muodot mm. vanhusten asumisessa ja ensihoidossa (ambulanssipalvelut) ovat kasvattaneet 
osuuttaan talousarvioista mutta toisaalta myös myötävaikuttaneet siihen, että nettokustan-
nukset kokonaan ovat pysyneet budjetissa.   
 
Perusterveydenhuolto ja etenkin lääkärinvastaanotot ovat ylittäneet myönnettyjä määräraho-
ja samoin kuin suun terveydenhuolto. On syytä jatkaa palvelutuotannon tarkistamista hoito-
ketjujen kehittämiseksi ja kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 talousarvi-
ossa on merkkejä siitä, että tehtyjä päätöksiä johtavat uusien palvelumuotojen kehittämiseen, 
palvelutarjonnan laajenemiseen ja samalla ne voivat johtaa alhaisempiin nettokustannuksiin.  
 
Jotta voimme kohdata haasteita, jotka ovat odotettavissa kansallisella tasolla uuden sosiaali- 
ja terveydenhuoltohallinnon kehittämiseksi, on ratkaisevan tärkeää, että kunnan omat raken-
teet toimivat palvelullisesti samalla kun ne saavuttavat asetettuja tavoitteita laadun ja tehok-
kuuden suhteen.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  

- että kunnanvaltuusto käy keskustelua saavutetuista tuloksista hoitoalassa vuonna 
2014  

- että kunnanvaltuusto arvioi strategisia tavoitteita, joita on asetettu hoidolle 
- että kunnanvaltuusto toteaa, että hoidon yhteistoiminnan kehittäminen tapahtuu ny-

kyisissä rakenteissa ja voimassa olevan lainsäädännön puitteissa 
- että kunnanvaltuusto päivittää voimassaolevaa hoitotyön strategiaa seuraavan talo-

usarvion ja suunnittelukauden alla 
 

PÄÄTÖS: 
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Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan. 
_______________  
 
Perusturvajohtaja Jussi Salminen kertoi suullisesti isäntäkuntayhteistyöstä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon hoitamiseen.  
 
Stefan Högnabba piti pyynnöstä etukäteen valmistetun puheenvuoron omasta näkemykses-
tään siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö toimii. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto keskusteli asiasta vilkkaasti ja kirjasi tiedoksi hallituksen ehdotuk-
sen. 
____________ 
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Dnr: KST 31/2015 
 
 
27 §.    ALOITE        Peter Albäck; kehotus tarkastuslautakunnalle tarkastaa hyvää hallinto-

tapaa valtuuston pöytäkirjan kirjoittamisessa, § 67 

Kh 16.2.2015 § 62: 
Kunnanjohtaja: 
Peter Albäck on 5.2.2015 jättänyt aloitteen kunnanvaltuustolle, jossa hän kehottaa tarkastuslautakun-
taa tarkastamaan hyvän hallintotavan valtuuston pöytäkirjan pykälän 67 kirjoittamisessa.  
 
Kunnanvaltuuston pöytäkirjan §:stä 67 käy ilmi, että äänestys on toimitettu kun valtuutettu Albäck 
(ryhmän puheenjohtaja) on esittänyt vastaehdotuksen hallituksen esitykseen. Suoritetussa äänestyk-
sessä hallituksen esitys sai 20 ääntä, Albäckin esitys 3 ääntä ja 3 ääntä jäi pöydälle.  
Päätöksestä ei ole tehty valituksia ja päätös on pantu täytäntöön laillisessa järjestyksessä. Eriävä 
mielipide ei ole myöskään kirjattu pöytäkirjaan. Hannus & Hallbergin perusteluissa Kuntalaki 2000 
kirjassa (s.401) päätöksenteon osallistuneella sekä asian esittelijällä on oikeus ilmoittaa päätöksestä 
eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo 
saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään 
pöytäkirjaa tarkastettaessa. Valtuutettu Albäckin mielipide käy ilmi siitä, että hänen ehdotuksensa oli 
asetettu hallituksen esitystä vastaan äänestyksessä. 
 
Tarkastuslautakunta tarkistaa koko hallinnon ja hyvän hallintotavan noudattamisen ja hallituksen val-
tuuksiin ei kuulu tehtävien anto tarkastuslautakunnalle. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  edellä mainittu selvitys merkitään vastaukseksi aloitteeseen, joka katsotaan täten saa-

neen vastauksen. 
 
PÄÄTÖS. 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen, että aloite siirretään tarkas-
tuslautakunnalle ilman käsittelyä hallituksessa. 
______________ 
 
Kvalt 23.4: 
Tarkastuslautakunta käsitteli asian 31.3.2015: 
ALOITE PETER ALBÄCK 5.2.2015 VALTUUSTON KOKOUS ESITETTY TARKASTUSLAU-
TAKUNNALLE 
 
Eriävän mielipiteen merkitseminen pöytäkirjaan tehdään kun valtuutettu, jolla on ollut esitteli-
jän ehdotuksesta poikkeava esitys tai joka on äänestänyt päätöstä vastaan, ilmoittaa päätök-
senteon jälkeen eriävän mielipiteensä päätöksen johdosta. Suullinen ilmoitus eriävästä mieli-
piteestä on riittävä kun taas perustelu vaatii kirjallista ilmaisua ennen pöytäkirjan tarkastamis-
ta.  Pöytäkirjan laatii toimielimen valittu pöytäkirjan pitäjä puheenjohtajan johdossa. 
 
EHDOTUS: 
 
Peter Albäck on valtuuston kokouksessa 18.12.2014, päätöksenteon jälkeen pykälässä 67, 
esittänyt suullisesti eriävän mielipiteensä päätöksen johdosta. Päätöspöytäkirjassa ei ole 
merkintää eriävästä mielipiteestä, mikä on virhe pöytäkirjanpidossa. Koska huomautusta ei 
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ole esitetty valitusaikana, pykälä on saanut lainvoiman, vaikka eriävä mielipide on virheelli-
sesti jätetty pois pöytäkirjasta. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Peter Albäck ilmoitti esteellisyyttä eikä osallistunut asian käsittelyyn. Gabriella Lövsund valit-
tiin tämän pykälän pöytäkirjan tarkastajaksi. Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esi-
tyksen mukaan ja jättää tämän vastauksena Peter Albäckin aloitteeseen valtuustolle. 
____________________  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi asian tiedoksi. Aloitteeseen on täten vastattu.  
____________________ 
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28 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Kristillisdemokraatit Göran Strandvall ja Mats Stenbäck jättivät aloitteen koskien vuokra-
asuntojen puutetta kunnassa, Liite 1/28 § / 23.4.2015. Aloite siirrettiin kunnanhallitukselle 
valmisteltavaksi. 
 
Kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen pidettiin iltakoulu, jonka teemana oli sosiaali- ja tervey-
denhuolto. 
_______________ 
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29 §. 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: 22-23, 26-29  
 
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: 24-25   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. 
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