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1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 28. tammikuuta 2015 päivätyllä kutsulla.
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston
työjärjestyksen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 28.1. – 5.2.2015 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 29.1.2015.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
_______________
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2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 6. päivänä helmikuuta 2015, klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Helena Broändan ja Markus Lerbackan tarkastamaan pöytäkir-
jan.
Tämän kokouksen sihteerinä toimii kansliasihteeri Johanna Holmbäck.
____________
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Dnr: KST 2/2015

3 §. KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi
2015-2016

Kh 19.1.2015 § 5:
Osastosihteeri:

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi-
kaudesta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:ssä säädetään, että valtuustossa on kaksi
(2) varapuheenjohtajaa. Toimikaudesta ei ole säädetty mitään, mutta vuodesta 1997 lähtien se
on ollut kaksi vuotta.
Valinta tapahtuu samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi valitaan se henkilö
joka on saanut eniten ääniä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi henkilö, joka on saanut toi-
seksi eniten ääniä ja II varapuheenjohtajaksi henkilö, joka sen jälkeen on saanut eniten ääniä.
Yllä olevat vertailuluvut pätevät, kun vaali toimitetaan suhteellisena vaalina.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi vahvistetaan kah-

deksi vuodeksi ja
että kunnanvaltuusto keskuudestaan valitsee puheenjohtajan, sekä I ja II varapu-

heenjohtajan vuosiksi 2015 - 2016.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa toimikauden kahdeksi vuodeksi.
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Hans-Erik Lindgrenin puheenjohtajaksi, Stefan
Högnabban I varapuheenjohtajaksi ja Mats Stenbäckin II varapuheenjohtajaksi vuosik-
si 2015 – 2016.

Hans-Erik Lindgren kiitti luottamuksesta ja totesi, että haluaa yhdessä varapuheenjohtajien
kanssa tehdä parhaansa kunnan eteenpäin luotsaamiseksi näinä murroksen aikoina.
_________________
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Dnr: KST 1/2015

4 §. KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen valinta 2015-2016

Kh 19.1.2015 § 4:
Osastosihteeri:

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat
ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
Kruunupyyn kunnan hallintosäännössä säädetään 8 §:ssä että kunnanhallituksessa on 9
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Vähintään 1/3 kunnanhallituksen jäsenistä
ja varajäsenistä valitaan valtuustojäsenten keskuudesta. Toimikausi on kaksi (2) vuotta.
Kunnanhallituksen puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohta-
jasta, jotka valitaan valtuuston varsinaisten jäsenten keskuudesta.
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia 4 § 2 mo-
menttia (206/95).

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset

varajäsenet toimikaudeksi 2015–2016 sekä
että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjoh-

tajan samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
__________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti, että seuraavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnanhallituk-
seen toimikaudeksi 2015–2016:

Liane Byggmästar varajäsen Jan-Erik Hästö
Bengt-Johan Skullbacka " Tuula Forsander
Sixten Dalvik " Helena Broända
Susanne Hongell " Inger Backman
Anders Forsberg " Helmer Ollqvist
Hans Sandström " Peter Svartsjö
Elisabeth Hagström " Tapani Myllymäki
Mikaela Dahlbacka " Marina Furubacka
Göran Strandvall " Karin Saarukka

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajaksi Liane Byggmästarin, I
varapuheenjohtajaksi Bengt-Johan Skullbackan ja II varapuheenjohtajaksi Sixten Dal-
vikin.

Liane Byggmästar kiitti hallituksen puolesta luottamuksesta ja totesi, että hallituksen on teh-
tävä työtä kunnanvaltuuston tahdon mukaisesti.
_______________
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Dnr: KST 36/2014

5 §. HALLINTO Kuntarakenneselvitys; Pietarsaaren seutu

Kh 19.1.2015 § 7:
Kunnanjohtaja:

Kruunupyyn, Larsmon, Pietarsaaren, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kuntia edustava Pie-
tarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta on yhdessä Evijärven kunnan kanssa teh-
nyt kuntarakenneselvityksen vuoden 2014 aikana voimassa olevan kuntarakennelain mukai-
sesti.

Vuonna 2014 päättyneessä ensimmäisessä vaiheessa kuntarakenneselvityksen tekijät ovat
selvittäneet kuntaliitoksen edellytyksiä sekä kartoittaneet vaihtoehtoja yhteistyön syventämi-
seksi. Ensimmäisen vaiheen jälkeen kunkin kunnan kunnanvaltuusto ottaa kantaa siihen,
hyväksyykö kunta yhdistymissopimuksen luonnoksen, Liite 1/5 § / 5.2.2015 vai yhtyykö kunta
ehdotuksiin syventää yhteistyötä, Liite 2/5 § / 5.2.2015, jotka ovat myös syntyneet tämän
kuntarakenneselvityksen tuloksena.

Kuntarakenneselvitys on pääosin toteutettu viidessä työryhmässä. Jokaista kuntaa on edus-
tanut kaksi henkilöä, yleensä yksi luottamushenkilö ja yksi virkamies. Seuraavat teemat ovat
olleet työryhmien käsiteltävinä; 1. Visio ja demokratia 2. Talous, hallinto 3. Maankäyttö,
asuminen, liikenne 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut 5. Sivistyspalvelut.

Selvitys on käsittänyt 6 kuntaa ja 5 työryhmää ohjausryhmän ohella, johon kuuluu yhteistyö-
lautakunta täydennettynä Evijärven kunnalla, joten selvitykseen on osallistunut noin 100
henkilöä. Lisäksi vuoden aikana on järjestetty avoimia seminaareja ja kokouksia. Selvitys on
ollut kattava ja siihen on osallistunut suuri osa luottamushenkilöistä. Selvitystyön aikana on
myös tiedotettu työn tuloksista sosiaalisten medioiden kautta.

Työryhmien aineistot on käsitelty ohjausryhmässä. Ohjausryhmä on myös käyttänyt apunaan
ulkopuolista asiantuntijaa, Perlacon Oy:tä, jonka tehtävänä on ollut talousselvityksen tekemi-
nen mukana olevien kuntien taloudellisesta tilanteesta. Selvitys toimitetaan kaikille valtuute-
tuille tämän pykälän käsittelyn yhteydessä.

Selvitystyötä hankaloitti suuressa määrin se, että valtiovallan päätös sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksesta on viivästynyt vuonna 2014. Yli puolet kuntien toiminnasta kuuluu ky-
seiseen sektoriin. Osallistujakunnat kuuluvat lisäksi kolmeen eri sairaanhoitopiiriin. Tämä on
myötävaikuttanut siihen, että kyseisessä sektorissa on toiminnallisia eroavaisuuksia, joita ei
ratkaista alueellisin toimin.

Mukana olevien kuntien talousselvityksestä on havaittu, että yksikään kunta ei ole sellaises-
sa taloudellisessa tilanteessa että kuntaliitos on ainoa vaihtoehto, mutta samalla yksikään
kunta ei ole taloudellisesti niin vahva, että se kykenee ratkaisemaan toisen kunnan taloudel-
lisia ongelmia. Talousselvitys osoittaa myös, että kuuden kunnan mekaaninen yhdistäminen
ei luo uutta taloudellisesti vahvempaa kuntaa. Talousselvityksen tulos on, että käyttönetto-
menot kasvavat liian voimakkaasti kaikissa kunnissa ja että kuntien tulevaisuus on täysin
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riippuvainen siitä, miten käyttönettomenojen kasvu hoidetaan tulevaisuudessa, missä valti-
onavustukset pienenevät ja verotulojen kasvu hidastuu.

Yhteistyölautakunta täydennettynä Evijärven kunnalla on ohjausryhmän ominaisuudessa
tutustunut työryhmien tuloksiin, ulkopuolisen talousasiantuntijan selvitykseen ja on kyseisen
aineiston pohjalta laatinut yhdistymissopimusluonnoksen. Ohjausryhmä päätti kokoukses-
saan 8.12.2014 toimittaa yhdistymissopimuksen luonnoksen kuntien kunnanvaltuustoille ja
pyytää heitä ottamaan kantaa kolmeen vaihtoehtoon;

1. Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen
2. Valtuusto hylkää yhdistymissopimuksen
3. Valtuusto hyväksyy yhdistymissopimuksen siten, että se on pohjana jatko-

neuvotteluille, joiden tavoitteena on kuntaliitos.

KJ:N EHDOTUS

Tehdyn selvityksen, kunnan edellisen strategiapäätöksen sekä laaditun talousselvityksen
perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että kunnanvaltuusto hylkää yhdistymissopimuksen, Liite 1/5 § / 5.2.2015 ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen mukaan,

joita on laadittu työryhmissä, mihin yhteistyölautakunta yhtyy Liite 2/5 § /
5.2.2015, tavoitteena on kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan pe-
ruspalvelun ja seudun vetovoiman vahvistaminen.

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.

PÄÄTÖS:

Tehdyn selvityksen, kunnan edellisen strategiapäätöksen sekä laaditun talousselvityksen
perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että kunnanvaltuusto hylkää yhdistymissopimuksen, Liite 1/5 § / 5.2.2015 ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen mukaan,

joita on laadittu työryhmissä, mihin yhteistyölautakunta yhtyy Liite 2/5 § /
5.2.2015, tavoitteena on kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan pe-
ruspalvelun ja seudun vetovoiman vahvistaminen.

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.
_______________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti,
että se hylkää yhdistymissopimuksen, Liite 1/5 § / 5.2.2015 ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen

mukaan, joita on laadittu työryhmissä ja mihin ohjausryhmä täydennetty-
nä Evijärven kunnalla yhtyy Liite 2/5 § / 5.2.2015, tavoitteena on kuntien ta-
loudellisten toimintaedellytysten, kunnan peruspalvelun ja seudun veto-
voiman vahvistaminen.

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.
______________________________
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Dnr: KST 16/2014

6 §. HALLINTO Kuntarakenneselvitys; Kokkolan seutu

Kh 19.1.2015 § 8:
Kunnanjohtaja:

Kokkolan kaupunki teki vuonna 2014 Keski-Pohjanmaan maakunnille ja Kruunupyyn kunnal-
le aloitteen kuntarakenneselvityksen käynnistämisestä. Kaikki kunnanvaltuustot Kannusta
lukuun ottamatta ilmoitti osallistumisestaan. Uusi kuntarakennelaki (478/2013) velvoittaa
kunnat selvittämään kuntarakennemuutoksen edellytyksiä.

Kokkolanseudun kuntarakenneselvitys, joka perustuu voimassa olevaan kuntarakennelain-
säädäntöön, on ensimmäisessä ja nyt päättyneessä vaiheessa ottanut kantaa myös edelly-
tyksiin syventää yhteistyötä kuntien välillä. Kuntarakenneselvitystä on ohjannut ohjausryhmä,
joka koostuu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajistosta täydennettynä puolueiden
edustajilla, jotka eivät ole edustettuna puheenjohtajistoissa. Kunnanjohtajista koostuva työva-
liokunta on valmistellut, ohjeistanut ja ohjannut kolmea selvitystyötä tekevää työryhmää, ts.
sivistystoimen, teknisten palvelujen sekä talouden ja hallinnon työryhmät. Työvaliokunta
toimi myös työryhmänä ja vastasi vetovoimaan, kilpailukykyyn ja johtamiseen liittyvistä asi-
oista. Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen sisältö oli keskeneräinen vuonna 2014 joten
terveyspalvelujohtaja Ilkka Luoma on laatinut toimintaympäristöanalyysin, jonka hän on esit-
tänyt ohjausryhmälle.

Varsinaisen selvitystyön tekemiseen on palkattu ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, Fin-
nish Consulting Group (FCG), jonka loppuraportti toimitetaan kaikille valtuutetuille. Raportti
on myös esitelty seminaarissa Kaustisella 17.12.2014 ja selvityksen aineisto on vuoden 2014
aikana esitelty sosiaalisessa mediassa. Selvitystyöhön on osallistunut noin 100 johtavaa luot-
tamushenkilöä ja virkamiestä.

Työryhmien aineistot on käsitelty työvaliokunnassa ja materiaali sisältyy soveltuvin osin
FCG:n loppuraporttiin. Asiantuntijan loppuraportti sisältää selvityksen seudun väestöllisestä,
taloudellisesta ja maantieteellisestä tietopohjasta. Siihen kuuluu kartoitus tämänhetkisestä
palvelutarjonnasta ja henkilöstötilanteesta sekä ennusteet kehitystrendeistä. Asiantuntija-
työssä nelikenttäruudukon laatiminen vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuk-
sista on ollut tärkeä työkalu. Osana selvitystä on myös kartoitettu nykyisiä yhteistyömuotoja.

Talousselvitys mukana olevista kunnista osoittaa, että enemmistö täyttää neljä kriisikunnan
kuudesta kriteeristä. Jos mekaaninen yhdistyminen toteutuisi, koko alue täyttäisi silti neljä
kuudesta kriteeristä. Selvityksessä on myös havaittu, että alueen tulopohja on selvästi alle
maan keskiarvon, että veroaste on enemmän kuin puoli prosenttia yli maan keskiarvon (paitsi
Perhossa) ja että velkataakka esiintyy yhtenä kriisikriteerinä enemmistöllä kunnista.

Selvitys osoittaa, että yksikään kunta ei ole taloudellisesti niin kantokykyinen, että kykenisi
ratkaisemaan kaikkien ongelmat, mutta myös, että yksikään kunta ei ole yksin niin heikko,
ettei kykenisi parantamaan tilannetta omilla säästötoimilla kehittyneen yhteistyön myötä.
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KJ:N EHDOTUS:

Tehdyn selvityksen (FCG), kunnanvaltuuston edellisen strategiapäätöksen sekä laaditun
talousselvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Kruunupyyn kunta valitsee, ettei jatka kuntarakenneselvityksen toiseen vaiheeseen,

jonka tavoitteena on yhdistymisen saavuttaminen ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen mukaan,

joita on laadittu työryhmissä, mihin ohjausryhmä periaatteessa yhtyy (s. 51-54 FCG
raportissa), tavoitteena on kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan pe-
ruspalvelun ja seudun vetovoiman vahvistaminen, Liite 1/6 § / 5.2.2015.

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.

PÄÄTÖS:

Tehdyn selvityksen (FCG), kunnanvaltuuston edellisen strategiapäätöksen sekä laaditun
talousselvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,
että Kruunupyyn kunta valitsee, ettei jatka kuntarakenneselvityksen toiseen vaiheeseen,

jonka tavoitteena on yhdistymisen saavuttaminen ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen mukaan,

joita on laadittu työryhmissä, mihin ohjausryhmä periaatteessa yhtyy, tavoitteena on
kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan peruspalvelun ja seudun veto-
voiman vahvistaminen, Liite 1/6 § / 5.2.2015

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.
____________________
Kvalt 5.2.2015:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti,
että Kruunupyyn kunta valitsee, ettei jatka kuntarakenneselvityksen toiseen vai-

heeseen, jonka tavoitteena on yhdistymisen saavuttaminen ja
että kunnallista yhteistyötä syvennetään ja kehitetään niiden suuntaviivojen mu-

kaan, joita on laadittu työryhmissä, mihin ohjausryhmä yhtyy, tavoitteena on
kuntien taloudellisten toimintaedellytysten, kunnan peruspalvelun ja seudun
vetovoiman vahvistaminen, Liite 1/6 § / 5.2.2015

Päätös ilmoitetaan Valtiovarainministeriölle ja selvityksessä mukana oleville kunnille.
______________________
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7 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Valtuustolle tiedoksi ilmoitetaan seuraavista asioista:

a) Peter Albäck jätti aloitteen, että tarkastuslautakunta selvittää hyvän hallintotavan noudat-
tamista valtuuston 18.12.2015 kokouksen pöytäkirjan §:ssä 67, Liite 1/7 § / 5.2.2015.

b) Peter Albäck jätti aloitteen kokoustekniikan koulutuksen tarpeesta luottamushenkilöille,
Liite 2/7 § / 5.2.2015.

c) Hans-Erik Lindgren kertoi kutsusta Noarootsi-Kruunupyy ystäväkuntakamppailuihin 23. -
26.7.2015.

d) Sixten Dalvik ja Stefan Högnabba kertoivat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
aluetta valmistelevasta kuntakokouksesta, joka järjestettiin Oulussa 5.2.2015.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.
Aloitteet siirretään valmisteltaviksi
_____________
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8 §. 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:

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

65101 VAASA

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 3, 4, 5, 6 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..
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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.


