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58 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 10. joulukuuta 2015 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 10. - 17.12.2015 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 11. joulukuuta 2015.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi.
_______________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
10.12.2015

Sivu
8/101

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

22.12.2015

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

PA IB

59 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa maanantaina 21. joulukuuta 2015 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Peter Albäckin ja Inger Backmanin.
_______________
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Dnr: KST 129/2015

60 §. SUUNNITELMAT Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2015-2019 hyväksyminen

Kh 16.11.2015 § 242:
Vt. kunnanjohtaja:

Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt "Aikaa lapselle" lasten ja
nuorten hyvinvointisuunnitelman 2015-2019 ja lähettänyt suunnitelman edelleen hyväksyttä-
väksi Kruunupyyn kunnanhallitukselle ja valtuustolle, Liite 1/60 § av 17.12.2015.

"AIKAA LAPSELLE" - Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma laadittiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin ja Peruspalveluliikelaitos
Jyta kanssa. Tehtiin sidosryhmäkysely ja lisäksi lasta ja nuorta kohtaavat organisaatiot laati-
vat omat tavoitteensa hyvinvoinnin edistämiseksi suunnitelma-alueella. Hyvinvointisuunni-
telman tavoitteet pohjautuvat tälle kartoitus- ja kuulemistyölle.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tukea
lastensuojelun järjestämistä ja sen kehittämistä kunnassa. Lain perusteella lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma hyväksytään valtuustotasolla ja se tarkistetaan vähintään kerran nel-
jässä vuodessa. Suunnitelma tulee ottaa huomioon talousarviota ja -suunnitelmaa laaditta-
essa.

VT. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan suunnitelman ja ehdottaa
että valtuusto hyväksyy AIKAA LAPSELLE - Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunu-

pyyn kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2015-2019.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
_________________
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Dnr: KST 122/2015

61 §. SIVISTYSTOIMI Kouluverkosto

Kh 26.10.2015 § 218:
Sivistyslautakunta 1.10.2015, § 39:
Kuluvan vuoden talousarviossa 2015 on kirjoitettu seuraavaa kohdassa sivistystoimi, vastuualue pe-
rusopetus: "Valtuusto asettaa työryhmän selvittämään kunnan kouluverkostoa", koska kunnanvaltuus-
to päätti edellä olevan mukaisesti 18.12.2014 § 68.
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 12.2.2015 9 § ja keskusteli asiasta seuraavasta näkökulmasta.
"On tärkeää, että työryhmän koostumus on laaja ja edustava ja että asiaa käsitellään useista näkö-
kulmista ja pidemmältä aikaväliltä. Ankkurointi valtuustossa on tärkeää, koska valtuusto päättää asi-
assa.
Kouluverkkoselvitys on mieluiten tehtävä kunnan kokonaisperspektiivin perusteella ja tulevaisuutta
korostaen ja sen lopputuloksena syntyisi mielellään ehdotus valtuuston käsiteltäväksi. Tekninen sekto-
ri on luvannut avustaa laatimalla kiinteistöinventoinnin, joka sisältää analyysin koulunkiinteistöistä ja
tulevista investointi- sekä huoltotarpeista. Selvityksessä on oltava mukana kuvaus kunnan asukas- ja
oppilasmääräkehityksestä sekä katsaus nykyistä koulukuljetuksista. Uuden opetussuunnitelman tuo-
mat vaatimukset pedagogisten aspektien suhteen on otettava huomioon. Kunnan talous on myös otet-
tava huomioon kuin myös koulu- ja oppilaskohtaiset kustannukset. Lisäksi on esitettävä arviointi eri
vaihtoehtojen seurauksista.
Työryhmän tulee myös keskustella eri yhteistyökumppanien kuulemisesta, aikataulusta sekä selvityk-
sen muodosta."
Kunnanhallitus käsitteli asiaa 9.3.2015 79 § ja päätti
"Kunnanhallitus vie asian kunnanvaltuustolle ja esittää että valtuusto asettaa työryhmän, joka koostuu
valtuutetuista, selvittämään kunnan kouluverkkoa. Työryhmällä on oikeus kutsua asianosaisia ja asi-
antuntijoita tarpeen mukaan."
Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 19.3.2015 17 § ja päätti
"Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Nina Hansénin, Karin Saarukan, Inger Backmanin, Jan-
Erik Hästön, Hans-Erik Lindgrenin, Anne-Mie Rannan, Peter Svartsjön, Tuula Forsanderin, Anna-Lena
Långbackan ja Peter Albäckin työryhmään, joka selvittää kunnan kouluverkkoa. Hans-Erik Lindgren
toimii ryhmän koollekutsujana. Ryhmä valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja ryhmällä on oikeus kut-
sua asianosaisia ja asiantuntijoita tarpeen mukaan."

SIVISTYSJOHTAJAN EHDOTUS:
Sivistyslautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksestä.

PÄÄTÖS:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
______________________

Kh 26.10.2015

Vt. kunnanjohtaja:
24. lokakuuta 2015 pidetyn valtuustokokouksen jälkeen järjestettiin iltakoulu kouluverkkotyö-
ryhmän tuloksista. Hallituksen ja valtuuston jokaiselle jäsenelle jaettiin kouluverkkotyöryhmän
raportti kirjallisessa muodossa. Työryhmän jäsenet esittelivät kokoontumisissa esille tulleita
asioita. Kaikissa kunnan vuosiluokan 1-6 kouluissa oli järjestetty kokouksia.
Kouluverkkotyöryhmän raportista käy ansiokkaasti ilmi kunnostustarpeet, tilastolliset tosiasiat
ja koulujen sulkemisen edut ja haittapuolet.
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Useampi indikaattori viitaa siihen, että kouluverkostoa on tarkistettava lähivuosien aikana:
1. Kunnan huono talous, joka johtuu suurilta osin valtionosuuksien pienenemisestä. Oppi-
lasmäärän laskeminen merkitsee välittömästi vähemmän valtionosuuksia ja korostuu vielä
kun itse yksikköhinta laskee.

2. Kunnan oppilaskehityksen trendi on kielteinen. Kunnan kaikki oppilaat vuosikursseilla 1-6
mahtuvat kolmeen kouluun.

3. Sivistystoimi vuokraa koulutilat tekniseltä toimelta. Ei ole perusteltua, että liian suuri osa
talousarviovaroista menevät sisäisiin vuokriin. Ylimääräisistä kiinteistöistä voidaan luopua.

4. Koulut ovat suuressa remontin ja investoinnin tarpeessa ja nyt on priorisoitava mitkä kiin-
teistöt ovat eniten tarkoituksenmukaisia koulutoimen kannalta. Oppilailla ja opettajilla on oi-
keus turvalliseen ympäristöön ilmastoinnin ja muun varustuksen suhteen.

5. Uusi opetussuunnitelma, joka astuu voimaan 2016, asettaa kouluihin vaatimuksia, jotka
ovat helpommin toteutettavissa useamman opettajan yksiköissä, mm. lisää tiimityötä, kursse-
ja jne.

VT. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunta lakkauttaa koulun Småböndersissä ja siirtää oppilaat Teerijärven kouluun

1.8.2016,
että kunta lakkauttaa koulun Norrbyssä 1.8.2016 ja siirtää oppilaat Centralskolaan,
että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä,
että kunta tarkistaa koulukuljetusverkoston 2017 ja
että kunta lykkää muut toimenpiteet, kunnes vuoden 2018 talousarviotyö käynnistyy.

Keskustelussa Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa Hans Sandströmin ja Anders Forsbergin
kannattamana, että Småböndersin koulua ei lakkauteta. Susanne Hongell ehdottaa Michaela
Dahlbackan kannattamana että sekä Småböndersin koulu että Norrbyn koulu tulee säilyttää.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa että on kolme ehdotusta ja äänestyksiä toimitet-
tava. Ehdotetaan, että ensimmäinen äänestys toimitetaan nimenhuudolla, Skullbackan ehdo-
tusta kannattavat äänestävät "ja" ja Hongellin ehdotusta kannattavat äänestävät "nej", tämä
hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 2 ja-ääntä (Sandström, Skullbacka), 6 nej-ääntä (Dal-
vik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell, Strandvall) ja yksi ääni jäi pöydälle (Byggmäs-
tar).
Puheenjohtaja totesi, että toinen äänestys toimitetaan nimenhuudolla, vs. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hongellin ehdotusta kannattava äänestää "nej", tämä
hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä (Dalvik, Hagström, Byggmästar), ja 6 nej-
ääntä (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall), joten kunnanhalli-
tus päätti yhtyä Hongellin ehdotukseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä,
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että kunta tarkistaa koulukuljetusverkoston 2017 ja
että kunta lykkää muut toimenpiteet kunnes vuoden 2018 talousarviotyö käynnistyy.
______________________

Kvalt 17.12:

Valtuuston käsittely alkaa sillä, että hallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja tiedottivat
asian käsittelystä hallituksessa. Vilkkaan keskustelun aikana Elisabeth Hagström esittää, että
päätökseen lisätään uusi että -lause, jonka mukaan ala-asteen rehtoreiden määrä vähenne-
tään kolmeen vuodesta 2020 lukien ja sijaintipaikat ovat Kruunupyyn keskustan, Alavetelin
keskustan ja Teerijärven keskustan ala-astekoulut. Yksimielinen valtuusto hyväksyi esityk-
sen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä,
että kunta tarkistaa koulukuljetusverkoston 2017 sekä,
että kunta lykkää muut toimenpiteet kunnes vuoden 2018 talousarviotyö käyn-

nistyy ja
että ala-asteen rehtoreiden määrä vähennetään kolmeen ja sijaintipaikat ovat

Kruunupyyn keskustan, Alavetelin keskustan ja Teerijärven keskustan ala-
astekoulut vuodesta 2020 lukien.

______________________

Kokous lykättiin klo 17.45. Tauolla nautittiin riisipuuroa, kahvia ja pipareita.
Kokous jatkui klo 18.15.
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Dnr: KST 142/2015

62 §. KIINTEISTÖ Djupsjöbacka koulun myynti

Kh 30.11.2015 § 255:
Kaavoittaja:

Djupsjöbackan koulukiinteistö on ollut myytävänä kiinteistövälitys Nymanilla kesän aikana.
Alue käy ilmi liitteestä, Liite 1/ 62 § / 17.12.2015.

Kiinteistöllä on vanha koulurakennus vuodelta 1901, johon on myöhemmin tehty lisäraken-
nus, jonka rakennusala on 235 m2. Pihalla on kolme ulkorakennusta; veistossali, vaja ja sau-
narakennus. Kunnan käyttöomaisuudessa rakennusten kirjanpitoarvo on 79 700 €. Taloon
on vedetty sähkö- ja vesiliittymät sekä kuitukaapeli.

Timo Lassi ja Niina Uusikangas ovat tarjonneet 87 000 euroa kiinteistöstä. He suunnittelevat
pitopalvelutoimintaa vanhassa koulurakennuksessa pienempiä häitä ym. kokoontumisia var-
ten.

Koulun urheilukenttä ei kuulu kauppaan eikä myöskään saunarakennus, joka on Djupsjö-
backan kyläyhdistyksen omistuksessa.

Kunnan strategiassa on maininta siitä, että kiinteistö tulee myydä, jos se ei ole enää käytös-
sä kunnan toiminnassa.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle:
että tila Skoltomt RNr 4:45 pinta-alaltaan 2740 m2 sekä noin 1670 m2 suuruisen

määräalan tilasta Sjölunda RNr 69:1, molemmat Kortjärven kylässä ja vanha
koulurakennus liittymineen sekä kaksi ulkorakennusta myydään Timo Lassille ja
Niina Uusikankaalle 87 000 € kauppahintaan. Saunarakennus ei kuulu kaup-
paan. Saunan omistaa Djupsjöbackan kyläyhdistys ja heidän tehtävänä on sau-
narakennuksen siirtäminen toiseen paikkaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Ostaja vastaa kaikista kustannuksista ja tekni-
nen toimiston tulee tarkistaa onko Museovirasto asettanut rajoituksia kiinteistölle.
_________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
_________________
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Dnr: KST 151/2014

63 §. ALOITE Elisabeth Hagström; lisää kunnallisia asuntotontteja Alavetelin kunnanosaan

Kh 30.11.2015 § 259:

Elisabeth Hagström ym. toivovat 9.10.2014 § 52 päivätyssä aloitteessa selvittävän mahdolli-
suutta, että kunta budjetoi varoja ja yrittää aktiivisesti ostaa lisää maata asuntotontteja varten
Alavetelissä.

Kaavoittaja:

Kunnalla on vapaita tontteja Alavetelissä seuraavasti: 1 tontti Välikujalla ja 8 tonttia Lukka-
rinmäellä. Måsabackantiellä on 2 asuntotonttia ja 2 rivitalotonttia. Viime vuosina kunta on
myynyt 1-2 tonttia vuodessa. Kunta on nyt käynnistänyt asemakaavan tarkistuksen Alavetelin
keskustassa. Kaavaa tullaan myös laajentamaan siten, että urheilukentän ja Gillestuganin
välinen alue ja Forskantintien varrella oleva alue kaavoitetaan. Forskantintiellä kunnalla on
esisopimus seurakuntayhtymän kanssa maan ostamisesta ja sinne voidaan suunnitella n. 15
uutta tonttia. Yksityisomistuksessa olevat rakentamattomat tontit Alavetelin uudella kaava-
alueella arvioidaan olevan n. 40 kappaletta.

Tulvariski on tekijä, joka rajoittaa rakentamista joen varrella. Viranomaiset laskevan yhden
suurtulvan varaan kerran 100 vuodessa ja sokkelikorkeudet määrätään tämän mukaan. Kun-
ta omistaa matalan maa-alueen joen varrella. Suunnitteilla on 6 paritalon rakentaminen alu-
eelle, mutta alueen sokkelivaatimus on ongelma.

Ely-keskus ei myönnä uusia poikkeuslupia Pelo-Forskantin sivulle vaan vaatii alueen suun-
nittelemista (yleis- tai asemakaavoittamista). Kyseinen kaavoitus voi alkaa, kun asemakaa-
van tarkistus on saatettu loppuun.

Vuosina 2012 ja 2013 yritettiin kirjeitse ostaa yksityisiä tontteja kaava-alueella, mutta maan-
omistajat eivät olleet kiinnostuneita.

Tekninen osasto katsoo, että asemakaavan vahvistamisen jälkeen Alavetelin keskustassa on
n. 28 kunnallista asuntotonttia ja n. 40 yksityistonttia. Tämä riittänee moneksi vuodeksi
eteenpäin.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto merkitsee edellä olevan selvityksen vastauksena aloitteeseen,

joka täten katsotaan olevan vastattu.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.
_______________
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Dnr: KST 145/2015

64 §. KUNTAYHTYMÄT Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä;
perussopimusluonnos

Kh 10.12.2015 § 271:
Vt. kunnanjohtaja:

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimusluonnos on valmis-
tunut.

Uuden kuntayhtymän nimi on KPSOTE:n sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, ruotsiksi
svenska Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.

Uuden kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toho-
lampi, Veteli, Kokkola, Kruunupyy ja Reisjärvi. Perussopimuksen mukaisessa kuntayhtymäs-
sä 31.12.2016 sopimuskuntina olevat kunnat jatkavat 1.1.2017 lukien kuntayhtymän sopi-
muskuntina. Sopimuskuntina ovat: Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Nivala, Sievi, Ylivieska,
Kinnula ja Evijärvi. Kuntayhtymässä ei voi olla osajäsenenä.

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhden-
vertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuntayhtymä tuottaa palvelut ensisijassa itse omistamissaan tai hallitsemansa kiinteistöyh-
tiön kautta omistetuissa toimitiloissa tai vuokraamalla tilat sekä niihin liittyvät kiinteät koneet
ja laitteet pääsääntöisesti jäsenkunnilta.

Kuntayhtymä on myös erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri sekä kehitysvam-
maisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuoltopiiri.

Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioiden ottaen lähellä palvelujen käyttäjiä tukien
asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä. Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät,
korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhte-
näisenä kokonaisuutena. Kuntayhtymä tuottaa palveluja myös jäsenkuntiensa ulkopuolisille
kunnille lainsäädännön sekä erillisten sopimusten mukaisessa Iaajuudessa.

Jäsenkunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edeltävän edellisen vuo-
den lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista
alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti. Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä
on yksi (1) ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle
varajäsenelle.

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi.
Yhtymähallituksessa on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Kaikilla jäsenkunnilla on yhtymähallituksessa vähintään puhe- ja Iäsnäolo-oikeus.
Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
10.12.2015

Sivu
8/109

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

22.12.2015

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

PA IB

Yhtymähallituksen alaisuudessa toimii ruotsinkielinen jaosto, joka valvoo ja kehittää sosiaali-
ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisen toteutumista erityisesti kaksikielisellä alueella.
Jaosto antaa suosituksia ja lausuntoja hallitukselle sen päätöksentekoa varten. Jaoston
kokoonpanosta sekä tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien kuntajohdon kesken järjestetään vähintään kerran vuodessa
alueellinen toiminta- ja talousneuvottelu omistajaohjauksen ja rajapintayhteistyön varmista-
miseksi. Kuntakierrokset järjestetään myös sopimuskuntien alueella.

Järjestämis- ja tuottamisvastuun aiheuttamat kustannukset rahoitetaan jäsenkuntien suorit-
tamalla korvauksella siltä osin kuin toteutuneita kustannuksia ei voida kattaa jäsenkuntien
ulkopuolisella myynnillä, muulla palvelumyynnillä, asiakasmaksutuotoilla sekä tuilla ja avus-
tuksilla tai muilla näihin verrattavilla tuloerillä. Vuoden 2017 talousarvio ja -suunnitelma val-
mistellaan ja hyväksytään vuonna 2016 kuntayhtymän toimesta ja sen hyväksyy kuntayhty-
män valtuusto.

Tämän perussopimuksen mukaiset uudet toimielimet valitaan 1.6.2016 alkavalle kaudelle,
jolloin ennen perussopimuksen muutosta voimassaolleet jäsenyydet toimielimissä raukeavat.
Peruspalveluliikelaitos Jytan peruspalvelulautakunta sekä sen alaisuudessa toimiva yksilöja-
osto jatkavat kuitenkin siihen saakka, kunnes vuoden 2016 aikaista toimintaa koskevat
päätökset sekä tilinpäätös on hyväksytty.

Kuntayhtymän jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, uudistettavan perusso-
pimuksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. On tärkeä erottaa lähivuosien
sosiaali- ja terveydenhuoltoratkaisu ja itsehallintoratkaisu, joka alkanee vuodesta 2019 lukien
toisistaan. Kruunupyyn kunta tekee yhteistyötä Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan kanssa sosi-
aali- ja terveydenhuollossa, sekä perus- että erityispalveluissa. Suunniteltu kuntayhtymämalli
ei muuta tätä yhteistyötä. Kruunupyy päättää itsehallintoalueista vuodesta 2019 alusta lukien
erillisenä kysymyksenä, joka on riippumaton tästä kuntayhtymäratkaisusta.

Poliittisen ohjausryhmän edustajat ja virkamiehet, jotka ovat valmistelleet Keski-
Pohjanmaan ja lähialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-organisaation, kertovat
menettelystä Kruunupyyn kunnantalossa 26. marraskuuta ja pitävät vielä yhden tiedotusti-
laisuuden Kokkolassa 3. joulukuuta.

Virkamiestasolla on pyydetty Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön lausuntoja perussopimus-
luonnoksesta. Tätä kirjoittaessa ei ole vielä saatu vastausta pyyntöön.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukun-

tayhtymän perussopimusluonnoksen.

Keskustelussa Bengt-Johan Skullbacka esittää Anders Forsbergin kannattamana että asia
jätetään pöydälle seuraavaan kokoukseen, jotta kaikilla olisi aikaa tutustua sopimukseen,
josta jaettiin uusi versio kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että äänestys on toimitettava ja
ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista,
äänestävät "ja", ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle seuraavaan kokoukseen,



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
10.12.2015

Sivu
8/110

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

22.12.2015

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

PA IB

äänestävät "nej". Tämä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Dalvik Dahlbacka,
Hagström, Strandvall) ja 5 nej-ääntä (Byggmästar, Skullbacka, Forsberg, Hongell, Sand-
ström). Näin ollen asia pantiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että asia jää pöydälle seuraavaan kokoukseen,
jotta kaikilla on aikaa tutustuta uuteen sopimukseen.
________________

Kh 10.12.2015

Vt. kunnanjohtaja muutti esitystään seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukun-

tayhtymän perussopimusluonnoksen sen suomenkielisen version mukaisesti ja
edellyttää, että ruotsinkielinen versio korjataan ennen kunnanvaltuuston päätös-
tä.

Keskustelussa Bengt-Johan Skullbackan ehdottaa Liane Byggmästarin kannattamana pon-
nen lisäämistä sopimuksen päätösesitykseen. Elisabeth Hagström ehdotti Mikaela Dahl-
backan kannattamana, että sopimus hyväksytään ilman pontta.
Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestys on toimitettava ja ehdotti nimen-
huutoäänestystä, jossa vs. kunnanjohtajan muutettua ehdotusta kannattavat äänestävät "ja"
ja Skullbackan ehdotusta kannattavat äänestävät "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä
annettiin 3 ja-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Hagström) ja 4 nej-ääntä (Hongell, Sandström,
Skullbacka, Byggmästar). Näin ollen Skullbackan ehdotus ponnen lisäämisestä kunnanhalli-
tuksen esitykseen voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukun-

tayhtymän perussopimusluonnoksen sen suomenkielisen version mukaisesti ja
edellyttää, että ruotsinkielinen versio korjataan ennen kunnanvaltuuston päätös-
tä. Äänestyksen jälkeen liitettiin seuraava ponsi kunnanvaltuustolle esitettävään
ehdotukseen:
"Kruunupyyn kunta näkee kuntayhtymän perustamisen tilapäisenä ratkaisuna
hoitoyhteistyölle siirtymävuosien aikana, kunnes sote-uudistus astuu voimaan
vuonna 2019. Kunta toteaa, että edelleen on suurta epäselvyyttä hallintouudis-
tuksen vaikutuksista muuhun aluepolitiikkaan. Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan
maakuntaan ja kunta ei voi hyväksyä sitä, että hoitoalan uudistus edellyttää siir-
tymistä Keski-Pohjanmaan maakuntaan, etenkin kielellisistä perusteista, Perus-
tuslaki § 122).

Elisabeth Hagström, Sixten Dalvik ja Mikaela Dahlbacka ilmoittivat eriävät mielipiteensä.

Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi.
_______________
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Kvalt 17.12:

Uusi ruotsinkielinen versio perussopimuksesta on lähetetty valtuutetuille sähköpostitse
17.12.2015 ja paperiversio jaettiin kokouksessa.

Keskustelussa Sixten Dalvik esittää Seppo Filppulan ja Leena Furubackan kannattamana,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän
perussopimusluonnoksen.
Bengt-Johan Skullbacka, Stefan Högnabba ja Jan-Erik Hästö tukevat kunnanhallituksen eh-
dotusta, jonka mukaan perussopimus hyväksytään ja päätökseen liitetään ponsi.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toi-
mitettava. Hän esittää nimenhuutoäänestystä, jossa hallituksen ehdotusta kannattavat ää-
nestävät "ja" ja Dalvikin ehdotusta kannattavat äänestävät "nej". Äänestysmenettely hyväk-
syttiin ja äänestys toimitettiin Liitteen 1/64 § / 17.12.2015 mukaisesti. Suoritetussa äänestyk-
sessä annettiin 15 ja-ääntä ja 10 nej-ääntä. 1 ääni jäi pöydälle. Näin ollen kunnanvaltuusto
päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty-
män perussopimusluonnoksen, Liite 2/64 § / 17.12.2015.
Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto päätti liittää päätökseen seuraavan ponnen:

"Kruunupyyn kunta näkee kuntayhtymän perustamisen tilapäisenä ratkaisuna hoito-
yhteistyölle siirtymävuosien aikana, kunnes sote-uudistus astuu voimaan vuonna
2019. Kunta toteaa, että edelleen on suurta epäselvyyttä hallintouudistuksen vaikutuk-
sista muuhun aluepolitiikkaan. Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja kunta ei
voi hyväksyä sitä, että hoitoalan uudistus edellyttää siirtymistä Keski-Pohjanmaan
maakuntaan, etenkin kielellisistä perusteista, Perustuslaki § 122)".
__________________________
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Dnr: KST 130/2015

65 §. TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Talousarvion ja talo-
ussuunnitelman hyväksyminen

Kh 30.11.2015 § 258:
Vs talouspäällikkö:

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hy-
väksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).
Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyi
11.6.2015 40 § lautakuntakohtaiset talousarvioraamit. Käyttötalousarvio on valtuustoon näh-
den nettositova lautakuntatasolla, paitsi tehtäväalueet Pakolaisten vastaanotto, Sosiaali- ja
terveydenhuolto ja Maaseutu, jotka ovat nettositovia kunnanhallitukseen nähden sekä Pelas-
tustoimi, joka on nettositova tekniseen lautakuntaan nähden. Käytön suunnitteluvuosille ei
ole lautakuntakohtaisia raameja. Kunnanhallitus hyväksyi 15.6.2015 141 § talousarvio-ohjeet
ja laskentaperusteet lautakuntien talousarviotyölle. Kun lautakuntien määräraha-anomukset
talousarviovuodelle 2016 oli laskettu yhteen käyttötalousarviossa, määräraha-anomukset
nousivat 321 729 € yli valtuuston antaman raamin. Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvio-
ja taloussuunnitelmaesityksen kahdessa käsittelyssä ja on omassa esityksessään lisännyt
käytön nettoa 249 758 € raamista. Kunnanhallituksen ehdotus on yhteensä 71 971 € pie-
nempi kuin lautakuntien anomukset Valtuustolle annettavan esityksen mukaan käytön netto
talousarviovuonna 2016 on -37 749 758 €.

Myös tuloslaskelman osalta on valtuuston hyväksymä raami vuodelle 2016, jonka mukaan
tilikauden tulos on 77 700 €. Kunnanhallitus käsittelee tuloslaskelmaa ja rahoitusosaa
30.11.2015. Verotulojen ja valtionosuuksien laskeminen perustuu Kuntaliiton ennusteisiin.
Kunnan investoinnit löytyvät investointiosasta hankekohtaisesti eriteltyinä. Vuoden 2016 net-
toinvestoinnit ovat 2 664 965 € hallituksen esityksessä. Rahoitusosaesityksen mukaan pitkä-
aikaiset lainat lisääntyvät lyhennyksiä enemmän sekä talousarvio- että suunnitteluvuosina.

KJ:N EDHOTUS

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille

2016–2018 hyväksytään.

Keskustelussa Anders Forsberg esittää Bengt-Johan Skullbackan kannattamana, että Kruu-
nupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus nostetaan 200 000 eurosta 300 000 euroon talousar-
viovuonna 2016. Puheenjohtaja totesi, että äänestys on toimitettava ja ehdotti, että 200 000
euron tuottovaatimusta kannattavat äänestävät "ja" ja Forsbergin vaatimusta tuottovaatimuk-
sen nostamisesta 300 000 euroon kannattavat äänestävät "nej". Tämä hyväksyttiin. Äänes-
tyksessä annettiin 6 ja-ääntä (Byggmästar, Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Sandström,
Strandvall) ja 3 nej-ääntä (Skullbacka, Forsberg, Hongell). Näin ollen hyväksyttiin, että tuot-
tovaatimus Kruunupyyn Sähkölaitokselle on talousarvioehdotuksen mukainen eli 200 000 €.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
Kvalt 17.12:

Valtuuston käsittelyn aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja esittelivät
talousarviota ja hallituksen talousarviotyötä. Sitten seurasi ryhmäpuheenjohtajien eli Bengt-
Johan Skullbackan (RKP), Leena Furubackan (SDP), Peter Albäckin (Keskusta), Göran
Strandvallin (KD) puheenvuorot.

Tämän jälkeen käsiteltiin talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 siten, että talous-
arviokirja käytiin läpi sivuittain.

Elisabeth Hagström ehdottaa talousarvion sitovuustason käsittelyn yhteydessä, s. 9, että
sitovuus on brutto lautakuntatasolla. Peter Albäck kannattaa ehdotusta. Keskustelun päätyt-
tyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän
ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja
Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Esitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annet-
tiin 22 ja-ääntä ja 4 nej-ääntä, Liite 1/65 § / 17.12.2015. Kunnanhallituksen ehdotus voitti.

KÄYTTÖTALOUSOSA

C 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 20 KUNNANHALLITUS
Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä
Kokous lykättiin klo 20-40 - 20.55 neuvottelutauon ajaksi.
Kokouksen jatkuessa valtuusto hyväksyi keskustelun jälkeen tekstit ja netto-
määrärahat.
Pakolaisten vastaanotto
Tekstiosan tavoite suunnitteluvuosille 2017-2018 kappaleessa muutetaan vii-
meinen virke seuraavasti: Kunnanvaltuusto ottaa vuosittain kantaa uusien pako-
laisten vastaanottamiseen. Muilta osin tekstit ja määrärahat hyväksyttiin yksi-
mielisesti.
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.
Maaseutu
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Kulttuuri
Urheilu
Nuoriso
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Raittius
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA
Hallinto
Varhaiskasvatus ja esikoulu
Perusopetus
Lukio
Kirjasto
Kansalaisopisto
Kansanopisto
Erityismääräraha opetusta varten
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 60 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Ympäristöhuolto
Ympäristön- ja terveydensuojelu
Tekstit ja nettomäärärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 65 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Tekstit ja määrärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

C 70 TEKNINEN LAUTAKUNTA
Hallinto
Rakennukset
Liikenneväylät
Muut yleiset tilat
Vesi-, lämpö ja sähköhuolto
Konekeskus
Palo- ja pelastustoimi
Tekstit ja määrärahat hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaikki tekstit ja nettomäärärahat ovat näin käsitelty ja hyväksytty, mitä kirjattiin tiedoksi.

TULOSLASKELMA
Tuloslaskelmaa käsiteltäessä päätettiin seuraavaa:

Verotulot
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Valtionosuudet
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Korkotulot
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Muut rahoitustulot
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Korkomenot
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Muut rahoitusmenot
Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Vuosikate
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Suunnitelmanmukaiset poistot
Peter Albäckin ehdotuksesta kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti pienentää poistoja talous-
arviovuonna 2016 vastaamaan vuoden 2015 tasoa, eli 1 100 000 €.

INVESTOINTIOSA

Investointitalousarviossa sitovuus on meno- ja tulokohtainen kaikkien hankkeiden ja hanke-
ryhmien osalta paitsi Maa-alueiden ja rakennusten sekä Arvopaperien osalta, joissa sitovuus
on nettotasolla.
Investointiosaa käsiteltäessä päätettiin seuraavaa:

KUNNANHALLITUS
Maa- ja vesialueet
Yhteiset ATK hankinnat
Arvopaperit
Kuntayhtymäosuudet
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

KONEET JA KALUSTO
Kunnanhallitus
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUKSET JA YLEINEN OMAISUUS
Talonrakennus
Odottamaton saneerausmääräraha
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Kansliarakennukset
Kruunupyyn kunnantalo
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset
Sandbackan hoitokeskus
Teerijärven hoitokeskus
Alavetelin terveysasema
Teerijärven terveysasema
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivistystoimen rakennukset
Alavetelin koulu
Teerijärven koulu
Koulukeskus (Ådalenin koulu)
Centralskolan
Slottebo päiväkoti, Kruunupyy
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Näckrosenin päiväkoti, Teerijärvi
Kvarnbo päiväkoti, Kruunupyy
Sjöglimten päiväkoti, Teerijärvi
Päivähoitotilat Alavetelissä
Päivähoitotilat Söderbyn koululla
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Muut rakennukset
Kruunupyyn urheiluhalli
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

JULKINEN OMAISUUS
Urheilulaitokset
Alavetelin urheilukenttä
Teerijärven urheilukenttä
Lähiliikuntapaikat
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiet
Päällystetyt rakennuskaavatiet
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Tievalaistus
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Liikenneturvallisuushankkeet
Menot, tulot ja tekstit hyväksyttiin yksimielisesti.

Investointiosa oli täten käsitelty ja hyväksytty.

RAHOITUSOSA

Hyväksyttiin rahoitusosa yksimielisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille
2016–2018 yllämainitun käsittelyn mukaan.
Hyväksytty talousarvio liitetään pöytäkirjaan, Liite 2/65 § / 17.12.2015.
_______________
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66 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Kunnanvaltuustolle tiedoksi saatetaan seuraava asia:

a) Peter Albäck ja Tapani Myllymäki toimittivat aloitteen, jossa pyydetään selvittämään kun-
nan kokonaan omistaman Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n myyntiarvoa ja että kunnanvaltuusto
ottaisi tämän jälkeen kantaa mahdolliseen myyntiin, Liite 1/66 § / 17.12.2015.

PÄÄTÖS:

Aloite siirretään keskuskanslialle valmistettavaksi.
________________
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Dnr: KST 155/2015

67 §. TOIMIKUNNAT Työryhmä kunnan talouden tasapainottamiseksi

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kiireellisessä järjestyksessä asettaa toimikunnan, jonka
tehtävänä on antaa ehdotuksia siitä, miten saadaan kunnan talous tasapainoon. Työ alkaa
mahdollisimman pian tammikuussa 2016 ja tavoitteena on säästää 0,72 % vuoden 2016
käyttösuunnitelmassa kaikilla sektoreilla paitsi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työryhmä
ottaa kantaa keskustan tulokorotus- ja säästöehdotuksiin vuoden 2016 talousarviossa.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti asettaa työryhmän, jonka tehtävänä on esittää
toimenpide-ehdotuksia kunnan talouden tasapainottamiseksi talousarviovuonna 2016.

Työryhmä koostuu seuraavista jäsenistä:

Jäsen Varajäsen
Peter Albäck Tapani Myllymäki
Mikaela Dahlbacka Leena Furubacka
Bengt-Johan Skullbacka Sixten Dalvik
Stefan Högnabba Inger Backman
Helena Broända Susanne Hongell
Göran Strandvall Mats Stenbäck

Bengt-Johan Skullbacka toimii ryhmän koollekutsujana.

Ryhmällä on oikeus kutsua asiantuntijoita ja virkamiehiä tarvittaessa.
________________

Kokouksen päättyessä puheenjohtaja esitti kiitoksensa valtuustolle ja henkilökunnalle kulu-
neesta vuodesta ja toivotti oikein Hyvää ja Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.
_____________
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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,
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

65101 VAASA
Faksi: 02956 42 760
s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 52 - 55 30 päivää

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 16.11.2015
Valitusaika alkaa 17.11.2015 ja valituksen viimeinen jättöpäivä on 16.12.2015

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 mennessä.

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.


