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18 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 13. huhtikuuta 2016 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 13. - 21.4.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 14. huhtikuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_________________
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19 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 22. huhtikuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Jan-Erik Norrkniivilän ja Tapani Myllymäen tarkistamaan pöy-
täkirjan perjantaina 22. huhtikuuta 2016 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 31/2016

20 §. KUULUTUKSET Päätös tiedoksiantotavoista

Kh 21.3.2016 § 59:
Hallintopäällikkö:
Kuntalain 108 pykälän mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tieto-
verkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla
kunnan päättämällä tavalla.

Kruunupyyssä kuulutukset on julkaistu kunnan verkkosivustolla vuodesta 2003 lähtien.

Kruunupyyn kunta on kaksikielinen kunta, jossa ruotsi on enemmistökielenä. Luetuin ruotsikielinen
sanomalehti on Österbottens Tidning ja luetuin suomenkielinen sanomalehti on Keskipohjanmaa.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivustolla
että kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset voidaan lisäksi julkaista Österbottens

Tidningissä ja Keskipohjanmaassa ja
että kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset julkaistaan toistaiseksi myös ilmoitus-

taululla.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.

_______________

Kvalt 21.4.2016:

Elisabeth Hagström ehdottaa, että ilmoitukset julkaistaan myös Nya ÖB:ssä. Peter Albäck
kannattaa ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toi-
mitettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava
äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänestysjärjestys hyväk-
syttiin ja liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/20 § / 21.4.2016. Siitä käy ilmi, että äänestyksessä an-
nettiin 16 ja-ääntä ja 11 nej-ääntä ja että kunnanhallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
________________
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Dnr: KST 48/2016

21 §. TAKAUS KVT-Vesihuolto OY; anomus kunnallisesta takauksesta

Kh 4.4.2016 § 77:
Vt kunnanjohtaja:
KVT-Vesihuolto Oy, joka huolehtii Teerijärven, Kaustisen ja Vetelin jätevesien puhdistuksesta suunnit-
telee Kaustisen puhdistuslaitoksensa saneerausta ja laajentamista tiukentuneiden puhdistusmääräys-
ten seurauksena. Pöyty Oy on palkattu suunnittelemaan hanketta ja urakka arvioidaan alkavan syys-
kuussa 2016 ja päättyvän syksyllä vuonna 2017. Aineisto on saatavissa kokouksessa ja lähetetään
sähköisesti hallituksen jäsenille, Liite 1/21 § / 21.4.2016.

KVT-Vesihuolto Oy:n omistavat Kaustisen kunta (48%), Vetelin kunta (28%) ja Ab Terjärv Vatten och
Avlopp (24%). Kruunupyyn kunta omistaa Ab Terjärv Vatten och Avloppin osakekannasta 92,5 %.

Yhtiö on tarjousten perusteella valinnut Kuntarahoitus Oyj:n hankkeen rahoittajaksi ja lainan yhteis-
määrä on 4 500 000 euro. Yhtiö anoo kunnallista takausta lainalle. Takuuvastuu jaetaan kunnille hei-
dän omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. KVT-Vesihuolto anoo takuusitoumusta 2 160 000 eu-
ron summalle Kaustisen kunnalta (48%), 1 260 000 euron summalle Vetelin kunnalta (28%) ja
1 080 000 euron summalle Kruunupyyn kunnalta (24%).

Laina otetaan seuraavasti:
o Lainamäärä 4 500 000 €
o Laina-aika 25 vuotta
o Lyhennykset Puolivuosittain. Yksi vapaavuosi
o Korko 5 vuoden viitekorko,

korkoindikaatio 0,83%-yksikköä sis.
marginaalin.

Vastavakuutena takuusitoumukselle KVT-Vesihuolto Oy tarjoaa kiinnityksen kiinteistössä Puhdistamo
236-401-13-88 omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa

että kunnanvaltuusto myöntää KVT-Vesihuolto Oy:lle takauksen omistusosuuksien mukai-
sessa suhteessa siten, että Kruunupyyn osuus takuusitoumuksesta on 1 080 000 €
(24%). Lainan yhteismäärä on 4 500 000 € ja laina otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä edellä
mainituin ehdoin. Vastavakuutena hyväksytään kiinnitys kiinteistössä Puhdistamo 236-
401-13-88 omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

______________
Kvalt 21.4.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
______________
Hans Sandström ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
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Dnr: KST 33/2016

22 §. PAKOLAISTEN VASTAANOTTO Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2016

Kh 4.4.2016 § 73:
Hallintopäällikkö:
ELY-keskuksen kyselyn johdosta kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2015 suhtautua myön-
teisesti siihen, että seutuun otetaan vuosittain 2-3 kiintiöpakolaisperhettä lisää, jo suunnitellun kiin-
tiöpakolaisten vastaanottokiintiön lisäksi. Silloin ei sanottu mitään siitä, minä vuonna määrä kasvaa.
Kotouttamisen koordinaattori Eva-Maria Emetin mukaan lisääntynyt kiintiöpakolaismäärä saapunee
vasta vuonna 2017.

Kunnan asuntotilanne ei ole mahdoton mutta vaatii suunnittelemista ja ennakoimista. Siksi kunnanval-
tuuston jokavuotinen päätös on tehtävä mahdollisimman pian.

Pietarsaaren seudun kuntien yhteistyölautakunta suositti elokuussa 2009, että seudun kunnat ottavat
yhdessä vastaan noin 50–60 kiintiöpakolaista vuosittain. Näin kunnat täyttävät oman osuutensa kan-
sallisesta päätöksestä vastaanottaa yhteensä noin 1 000 kiintiöpakolaista vuosittain.
Yhteistyö pakolaisten vastaanottamisessa on sujunut hyvin ja Kruunupyyn kunta on valtuuston pää-
töksellä vastaanottanut neljä kiintiöpakolaisryhmää, syksyllä 2010: 10 burmalaista, kesällä 2011: 15
afgaania ja syksyllä 2013: kuusihenkinen perhe Syyriasta. Syksyllä 2015 saapui vielä 3 perhettä, yh-
teensä 15 henkilöä, Syyriasta.

Pakolaisten budjetissa vuodelle 2016 on syksystä alkaen laskettu 3 uuden perheen varaan, joissa 6
aikuista, 3 yli 7-vuotiasta ja 3 alle 7-vuotiasta lasta. Montako lopulta tulee Kruunupyyhyn jää nähtä-
väksi sen jälkeen, kun kotouttamisryhmä on sijoittanut seudulle tänä vuonna saapuvat 50 pakolaista.
Saapuvien määrä voi olla kaksinkertainen vuonna 2017.

Kunnan talousarviossa vuodelle 2016 on asetettu tavoitteeksi kohdassa pakolaisten vastaanotto, että
Kruunupyy vastaanottaa 2 - 3 pakolaisperhettä, ensi sijassa kiintiöpakolaisia, vuoden aikana. Tarkoi-
tusta varten on myös varattu määräraha talousarvioon.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 30.11.2015 § 253 suhtautua myönteisesti siihen, että seutuun
otetaan 2-3 kiintiöpakolaisperhettä lisää vuosittain, jo suunnitellun kiintiöpakolaisten vastaanottokiinti-
ön lisäksi.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunta vastaanottaa 10 - 15 kiintiöpakolaista vuonna 2016 seudulla tehdyn

yhteistyösopimuksen mukaisesti. Sijoittaminen riippuu siitä, mistä voidaan vapauttaa
sopivia asuntoja, kun on selvillä että pakolaiset ovat tulossa.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________________

Kvalt 21.4.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen yhtyä hallituksen ehdotukseen.
__________________
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Dnr: KST 24/2016

23 §. RAHASTOT Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen muuttaminen

Kh 4.4.2016, § 83 :
Talouspäällikkö:

Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn,
Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Koska säännöt ovat tietyiltä osin vanhentuneita, ehdote-
taan seuraavaa vanhojen sääntöjen korvaamiseksi:

1 §

Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kun-
nissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2015 on 32 335,70 euroa.

2 §

Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pääomaan.

3 §

Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja tuotto on mahdollisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle koron, joka
on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista lainoistaan, sijoittaa
korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai sijoittaa osakkeisiin, obligaati-
oihin tai muihin arvopapereihin.

4 §

Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:
Jaetaan 50,00 euron stipendeinä 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy 31.1 ja jotka
opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa.

5 §

Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten vähintään
75 % rahaston tuotosta jaetaan. Päätös on tehtävä tammikuun loppuun mennessä. Jos tuotto-osuus ei
ole jaettavissa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen osa rahaston tuotosta lisätään pää-
omaan.

6 §

Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.

7 §

Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §

Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kuntalaissa sää-
detyllä tavalla.
VT. KJ:N EHDOTUS:
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Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet sään-

nöt.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet sään-

nöt.
_________

Kvalt 10.3.2016:

Jan-Erik Hästö ehdotti asian palauttamista, Carl-Johan Enroth kannatti ehdotusta.

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian.
_______________

Kh 4.4.2016

Talouspäällikkö:

Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruu-
nupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Koska säännöt ovat tietyiltä osin van-
hentuneita, ehdotetaan seuraavaa vanhojen sääntöjen korvaamiseksi:

1 §

Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teeri-
järven kunnissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2015 on 32 335,70 euroa.

2 §

Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pää-
omaan.

3 §

Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja tuotto on mahdollisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle
koron, joka on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista
lainoistaan, sijoittaa korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai
sijoittaa osakkeisiin, obligaatioihin tai muihin arvopapereihin.

4 §

Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:

Jaetaan 50,00 euron stipendeinä 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy
31.1 ja jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Jos hakemusten
yhteissumma ylittää jaettavan tuoton, jako tehdään arpomalla jolloin stipendin aikaisemmin
saaneita nuoria ei oteta huomioon kyseisenä vuonna.

5 §
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Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten
vähintään 75 % rahaston tuotosta jaetaan. Päätös on tehtävä tammikuun loppuun mennes-
sä. Jos tuotto-osuus ei ole jaettavissa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen
osa rahaston tuotosta lisätään pääomaan.

6 §

Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.

7 §

Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §

Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kunta-
laissa säädetyllä tavalla.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet

säännöt.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________

Kvalt 21.4.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen.
___________________
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Dnr: KST 155/2015

24 §. TOIMIKUNNAT Työryhmä kunnan talouden tasapainottamiseksi

Kh 4.4.2016 § 75:
Kvalt 17.12.15 § 67:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kiireellisessä järjestyksessä asettaa toimikunnan, jonka tehtävä-
nä 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.
________________

Kh 4.4.2016:

Työryhmä kunnan talouden tasapainottamiseksi on saanut työnsä päätökseen ja jättänyt
siitä raportin, Liite 1/24 § / 21.4.2016.

Työryhmä ehdottaa, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle

että kirjastopäällikön tointa ei julisteta haettavaksi vuonna 2016. Sen sijaan etsitään
sisäisiä ratkaisuja vuodelle 2016. Resurssit jaetaan uudelleen ja aukioloajat su-
pistetaan ja muutetaan, kirjastot ovat kiinni vuorotellen

että selvitetään mahdollisia tuloja kirjastoauton myynnistä sekä valtion tuen ta-
kaisinmaksua. Kirjastoauton olla vai eikö olla, siihen otetaan kantaa kun lukuja
on saatavilla

että vuoden 2017 talousarvion alla selvitetään kustannukset, jos ulkopuolinen lähet-
tiauto hoitaisi kuljetukset (kirjat) kirjastoauton sijaista

että päivälehdet tilataan sähköisinä
että kirjallisuuden, päivälehtien ja aikakauslehtien hankintamenot vähennetään 15

%, n. 12 000 €
että määräaikaiset työsuhteet seuraavat koulun lukuvuotta, eli opettajat palkataan

kun lukuvuosi alkaa,
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että koulukuljetuksen lippuhinta nostetaan 1,50 eurosta 2 euroon syksystä 2016
alkaen

että lautakunnat vähentävät kokousmääränsä kokouspalkkioiden laskemiseksi ja
että kunta myy pienempiä yksityisiä metsäkiinteistöjä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy työryhmän ehdotukset yllä olevien
että-lauseiden mukaisesti sekä kirjaa tiedoksi, että keskustan tulokorotus- ja säästöehdotuk-
set vuoden 2016 talousarvioon ovat saaneet vastauksen.

Susanne Hongell ehdottaa tuntiopettajien määräaikaisia työsuhteita koskevan että-lauseen
poistamista ehdotuksesta. Mikaela Dahlbacka ja Karin Saarukka kannattavat ehdotusta.
Toimitettiin nimenhuutoäänestys. Työryhmän ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hongel-
lin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet menivät 2 työryhmän ehdotuksen puolesta
(Skullbacka ja Dalvik) ja 7 Hongellin ehdotuksen puolesta (Dahlbacka, Ollqvist, Hagström,
Hongell, Svartsjö, Saarukka ja Byggmästar). Hongellin ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus tutustui työryhmän ehdotuksiin ja vie alla olevat että-lauseet valtuustolle pää-
töstä varten sekä kirjasi tiedoksi, että keskustan tulokorotus- ja säästöehdotukset vuoden
2016 talousarvioon ovat saanet vastauksen.

että kirjastopäällikön tointa ei julisteta haettavaksi vuonna 2016. Sen sijaan etsitään
sisäisiä ratkaisuja vuodelle 2016. Resurssit jaetaan uudelleen ja aukioloajat su-
pistetaan ja muutetaan, kirjastot ovat kiinni vuorotellen

että selvitetään mahdollisia tuloja kirjastoauton myynnistä ja valtion tuen takaisin-
maksua. Kirjastoauton olla vai eikö olla, siihen otetaan kantaa kun lukuja on
saatavilla

että vuoden 2017 talousarvion alla selvitetään kustannukset, jos ulkopuolinen lähet-
tiauto hoitaisi kuljetukset (kirjat) kirjastoauton sijaista

että selvitään entistä laajemmin, voidaanko päivälehdet tilata sähköisessä muodos-
sa

että kirjallisuuden, päivälehtien ja aikakauslehtien hankintamenot vähennetään 15
%, n. 12 000 €

että koulukuljetuksen lippuhinta nostetaan 1,50 eurosta 2 euroon syksystä 2016
alkaen

että lautakunnat vähentävät kokousmääränsä kokouspalkkioiden laskemiseksi ja

että kunta myy pienempiä yksityisiä metsäkiinteistöjä.
_______________________
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Kvalt 21.4.2016:

Keskustelun aikana Ossian Wassborr esittää, että valtuusto hyväksyy ensimmäisen että-
lauseen peräkkäisistä aukioloajoista mutta lisäyksellä, että Alavetelin kirjasto on poikkeus.
Perusteluna on, että kirjasto on kunnan palvelupiste jota ei voida pitää suljettuna. Esitystä
kannatti Elisabeth Hagström.

Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa, että valtuusto hyväksyy työryhmän ehdotuksen myös tun-
tiopettajien palkkaamisen osalta. Stefan Högnabba kannattaa ehdotusta.

Harry Öst esittää, että valtuusto käsittelee että-lauseet yksi kerrallaan. Karin Saarukka kan-
nattaa.

Kunnanvaltuusto kävi pitkän keskustelun asiasta. Puheenjohtaja toteaa lopuksi, että päätök-
sentekoa vaikeuttaa se, että on tullut monta kannatettua ehdotusta ja on monta että-lausetta
sekä työryhmän että hallituksen ehdotuksessa. Hän ehdottaa, että kunnanvaltuusto numeroi
hallituksen ehdotukset (että-lauseet) yhdestä (1) kahdeksaan (8) ja käsittelee yksi ehdotus
kerrallaan ja että työryhmän että-lause määräaikaisista työsuhteista on numero yhdeksän (9)
ja käsitellään viimeisenä. Valtuusto hyväksyy menettelyn.

Että-lause numero yksi (1): Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on
suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannatta-
va äänestää "ja" ja Wassborrin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänestysjärjestys hy-
väksyttiin. Suoritettiin äänestys, joka oheistetaan pöytäkirjaan, Liite 2/24 § / 21.4.2016. Siitä
käy ilmi, että annettiin 20 ja-ääntä ja 7 nej-ääntä ja että hallituksen ehdotus voitti.

Että-lauseet 2-8 hyväksyttiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Että-lause numero yhdeksän (9), että määräaikaiset työsuhteet seuraisivat lukuvuotta:
Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa
nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" (ehdotus:
päätökseen ei oteta mukaan että määräaikaiset työsuhteet seuraavat lukuvuotta, sen sijaan
hyväksytään hallituksen muut ehdotukset) ja Skullbackan ehdotusta kannattava äänestää
"nej" (määräaikaiset tuntiopettajat palkataan lukuvuodeksi). Äänestysjärjestys hyväksyttiin.
Suoritettiin äänestys, joka oheistetaan pöytäkirjaan, Liite 3/24 § / 21.4.2016. Siitä käy ilmi,
että annettiin 22 ja-ääntä ja 5 nej-ääntä ja että hallituksen ehdotus voitti. Tämä merkitsee,
että hyväksytään hallituksen kaikki ehdotukset.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti kahden äänestyksen jälkeen hyväksyä kunnanhallituksen eh-
dotuksen.
__________________________
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Dnr: KST 154/2015

25 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite Kruunupyyn Sähkölaitos Oy;n myyntiarvon
selvittämisestä

Kh 4.4.2016 § 82
Vt. kunnanjohtaja:

Peter Albäck ja Tapani Myllymäki ovat 17.12.2015 päivätyssä valtuustoaloitteessa halunneet
selvitettävän Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n myyntiarvoa.

Arvo ei ole helposti selvitettävissä vaan riippuu monesta ulkoisesta tekijästä, joita on vaikea
arvioida. Sähköverkko-omaisuuden todellinen käyttöarvo voi esimerkiksi poiketa jossain
määrin mahdollisesta kaupallisesta markkina-arvosta. Kirjanpitoarvo antaa suunnan vaikka
onkin useimmiten alhaisempi kuin kaupallinen markkina-arvo. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä
kirjanpitoarvo on 10 017 247,22 euro.

Sähkömarkkinalaki antaa raamit sähkönjakelulle Suomessa. Investointien riittävän tason
varmistamiseksi energiamarkkinavirasto seuraa ja raportoi vuosittain esimerkiksi verkonhalti-
joiden investointimääriä. Investointien tasoa seurataan esimerkiksi sähkömarkkinalain mu-
kaisen verkonhaltijan kehittämisvelvollisuuden valvonnassa. Seuranta ja raportointi edellyttää
kaikkien sähköverkon investointien jaottelua laajennusinvestointeihin ja korvausinvestointei-
hin. Energiamarkkinavirasto vaatii vuotuisia investointeja sähköverkkoon, jotka vastaavat
vähintään sähköverkoston tasapoistoa, eli n. 6 % nykyisestä arvosta. Energiamarkkinavirasto
vahvisti sähköverkoston arvon viimeksi vuoden 2015 lokakuussa, silloinen arvo oli 9.900.000
euroa.

Pietarsaaren kaupunki on myynyt Pietarsaaren Energialaitoksen sähkönjakelu-, kaukolämpö-
ja sähkökauppatoiminnan Oy Herrfors Ab:lle 69,55 miljoonalla eurolla joulukuussa 2014.
Tämä antaa tietysti jonkinlaista osviittaa suuruusluokasta, vaikka Pietarsaaren Energialaitok-
sen toimintaa ei voida suoraan verrata Kruunupyyn Sähkölaitoksen toimintaan. On tärkeää
muistaa, että todellinen myyntiarvo on riippuvainen monesta eri tekijästä ja esimerkiksi ver-
koston tilalla, tiiviydellä, maantieteellisellä sijainnilla, laajennustarpeilla sekä asiakasmäärillä
on tietenkin tärkeä rooli tässä yhteydessä. Oy Herrfors Ab on juuri tehnyt suuren investoinnin
Pietarsaaren kaupan myötä. Tämä vaikuttaa heidän tulokseen ja investointimahdollisuuksiin.
Pietarsaaren asema oli muutoinkin toinen kuin Kruunupyyn, koska Pietarsaari jatkaa suu-
rimman omistajan roolissa Oy Katternö Ab:ssa 40,3 % osuudella osakkeista.

Muita mahdollisia sidosryhmiä olisi Kokkolan Energia Oy ja kansalliset toimijat. Kokkolan
Energian tulos oli negatiivinen vuonna 2015, mikä rajoittanee heidän investointimahdolli-
suuksia. Kansallisten tai kansainvälisten yhtiöiden voidaan ajatella olevan kiinnostuneita,
mutta kysymys kuuluu, ovatko he yhtä kiinnostuneita Kruunupyyn sähköverkoston laajenta-
misesta kuin paikallinen toimija. Jos toiminta myydään on myös todennäköistä, että Kruunu-
pyyn kunta menettää työpaikkoja ja että asiakkaat menettävät lähipalveluja, eli sitä että joku
on aina paikalla miltei välittömästi tarpeen vaatiessa.

Oy Herrfors Ab käytti ulkopuolista konsulttia arvioinnin tekemiseen Pietarsaaren Energialai-
toksen oston yhteydessä. Herrforsin hallituksen tarjous perustui hänen raportteihin. Tarkan
arvioinnin tekeminen Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n arvosta vaatii ulkopuolista konsulttia.
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Mutta tästäkin avusta huolimatta tarkka arvo saataisiin selville vasta mahdollisessa myyntiti-
lanteessa. Silloin on ostajan markkinat ja hintaan vaikuttavat mahdollisen kaupan ajankohta
sekä ulkoiset tekijät, kuten vallitseva tilanne sähkömarkkinoilla.

Jos kunta pitää Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n omassa omistuksessaan voidaan laskea vuo-
tuisen pääomatuoton varaan. Myynnistä hyötyy nopeasti, tosin myynti ei toimi pitkän aikavä-
lin toimena, kun halutaan tasapainottaa toimintaa, joka on miinuksella.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa:
että kunnanvaltuusto kirjaa tiedoksi edellä olevan selvityksen Kruunupyyn Sähkölai-

tos Oy:n myyntiarvosta,
että kunnanvaltuusto ei palkkaa konsulttia tekemään tarkempaa arviota arvosta
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
__________________

Kvalt 21.4.2016:

Perusteellisen keskustelun jälkeen Peter Albäck esittää pykälän palauttamista. Tapani Myl-
lymäki kannattaa.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tarkempaan valmisteluun.
___________________

Seppo Filppula ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
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Dnr: KST 134/2015

26 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite; yritysten ja yhdistysten avustusten sään-
nöt ja valtuuston 20.2.2014 tekemän päätöksen § 3 peruminen

Kh 4.4.2016 § 81:
Hallintopäällikkö:
Peter Albäck ym. jätti 12.11.2015 aloitteen jossa kehotetaan kunnanhallitusta
1) laatimaan valtuustolle ehdotus toimintaohjeeksi, kun kunnan päätöksentekoelimet myöntävät erilai-
sia avustuksia kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille
2) pyytämään, että valtuusto kumoaa kunnanvaltuuston 20.2.2014 tekemän päätöksen § 3 ponnen,
koska se syrjii Nedervetil ryttare ry:tä
3) hankkimaan sähköliittymä kunnan vuokraamalle alueelle Alavetelissä, jota Nedervetil Häst Vänner
rf käyttää ratsastuskenttänä, ja että lasku käytetystä sähköstä lähetetään edellä mainitulle yhdistyksel-
le.

Kunnanhallitus on siirtänyt valtaosan avustusten jakamisesta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle,
joka hallinnoi suurinta osaa kunnan yhdistystoiminnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on
20.2.2014 § 18 päättänyt avustusten saamisen kriteereistä.

Tekninen sektori ei jaa avustuksia yhdistyksille mutta vastaa lämmittämis- ja talonmieskustannuksista
Gillestuganissa ja Samlingshusetissa. Tiloja luovutetaan veloituksetta marttojen käyttöön, jotta he
saavat kutoa kangaspuilla Meijerissä, Föreningshusetissa ja Gillestuganissa (kansalaisopisto maksaa
5,5 €/h kursseista, mutta tilat ovat käytössä ilmaiseksi loppuvuoden aikana). Lisäksi tekninen sektori
luovuttaa arkisto- ja varastotilaa 22 yhdistyksen käyttöön korvauksetta Meijerissä.

Ympäristölautakunnalla ei ole varsinaisia, lausuttuja kriteerejä mutta yrittää yleensä tukea paikallisia
yhdistyksiä, jotka työskentelevät ympäristön- ja luonnonsuojelua suosivien hankkeiden toteuttamisek-
si, joista monet ihmiset hyötyvät.

Sivistystoimi maksaa harvoin avustuksia mutta on joskus maksanut avustuksen Hem och Skola-
yhdistykselle iltapäivätoiminnasta. Ei ole kirjallisia kriteerejä avustuksen myöntämisestä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.2.2016 päättänyt seuraavista kriteereistä avustusten jakamisessa
kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille. Kunnanhallituksen käytäntö ja tavallisimmat kriteerit:

- kunnanhallitus ottaa kantaa avustukseen, jos kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset
ovat loppuneet tai avustusta ei voida myöntää tai jos hakemus koskee useita alueita

- anottu avustus on niin suuri, että se ylittää kyseisen lautakunnan talousarviossa varatut mää-
rärahat avustuksiin

- avustus myönnetään yleensä, jos kohderyhmänä on kunnan sotaveteraanit
- jos avustus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, anomus lähetetään edelleen isäntä-

kunta Kokkolaan, joka käsittelee sosiaali- ja terveydenhuoltokysymyksiä
- jos kunnanhallituksella on budjetoituja varoja tarkoitusta varten, esim. ystäväkuntayhteistyö-

hön
- kyseessä on erikoinen, tilapäinen toiminta, esim. maakuntaviestin järjestäminen
- toiminta järjestään kunnan rajojen sisällä tai rajojen ulkopuolella, jos moni Kruunupyyläinen

hyötyy siitä
- jos talousarvioon on otettu määräraha tai talousarvio voidaan järjestää uudelleen
- asukkaiden mahdollisuudet harjoittaa vapaa-aikatoimintaa laitetaan tasavertaiseen asemaan
- avustus voi lisätä elinkeinotoimintaa, matkailua tai väestön parempaa terveyttä
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- avustus voidaan maksaa uusien yritysten perustamisessa tukemaan toimintaa, jossa luodaan
vähintään kaksi työpaikkaa. Tuki voi olla enintään yksi kolmasosa tontin hankinta-arvosta, jos
tontti ostetaan kunnalta. Avustus voi myös olla todellisia kustannuksia sähkö- ja vesiliittymästä

- kunnanhallitus päättää, jos avustus estää toisen avustuksen maksamista
- että käyttökustannukset myönnetyistä sähkö- ja vesiliittymistä velvoitetaan käyttäjän makset-

tavaksi.

Mitä tulee ponnen kumoamiseen kunnanvaltuuston §:ssä 3, 20.2.2016:
Kunnanhallitus äänesti asiasta 12.10.2015, 204 §. Päätös oli, että kunta hankkii sähköliittymän ja las-
ku käytetystä sähköstä lähetetään Nedervetil Häst Vänner rf.:lle.
Kunnanhallitus otti 12.10.2015, 204 § päätöksen takaisin 26.10.2015, koska se oli ristiriidassa valtuus-
ton päätöksen ponnen kanssa 20.2.2014, 3 §

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa

että kunnanvaltuusto kirjaa sektoreiden käytännöt ja kriteerit myöntäessään avustuksia kun-
nassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille

että kunnanvaltuusto ei kumoa pontta valtuuston päätöksessä 20.2.2014 § 3, jonka mukaan
kunta antaa kyseisen alueen vuokralle ja että maanvuokralainen vastaa muista kustan-
nuksista kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti 10.2.2014 § 36.

että kunnanvaltuusto ei hanki sähköliittymää, koska on mahdollista hakea yhdistyksille tar-
koitettua avustusta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on vastattu tällä selvityksellä.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kvalt 10.3.2016:
Hans Sandström ehdotti Elisabeth Hagströmin ja Peter Albäckin kannattamana, että toinen ja kolmas
että-lause poistetaan ja että kunta hankkii sähköliittymän ja vuokraa sen Nedervetil hästvännerille.
Mikaela Dahlbackaa ehdotti asian palauttamista tarkempaa selvitystä varten. Marina Furubacka kan-
natti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty ehdotus asian palauttamisesta, ja että suoritetaan
nimenhuutoäänestys. Ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka
ovat Dahlbackan palauttamisehdotuksen kannalla, äänestävät "nej". Äänestyksessä annettiin 13 ja-
ääntä ja 14 nej-ääntä. Dahlbackan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian tarkempaa selvitystä varten.
____________________

Kh 4.4.2016:

Tekninen päällikkö:

Kunnan avustukset ja apurahat yhdistyksille ja järjestöille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lautakunta, joka pääasiassa myöntää avustuksia rekis-
teröidyille yhdistyksille Kruunupyyn kunnassa.

Lautakunta päättää avustuksista vuosittain myönnettyjen talousarviovarojen mukaisesti:
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 Avustukset, nuorisotoimen apurahat

 Avustukset, urheilutoimen apurahat

 Avustukset, kulttuuritoimen apurahat

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vastaa myös kunnan urheilukenttien kunnossapidon järjes-
tämisestä ja myöntää apurahaa TUS:n omistuksessa olevan Forsbackakentän kunnossapi-
toon. Valaistut ladut ovat täysin niiden yhdistysten hoidossa, jotka saavat latujen hoitoavus-
tusta. Urheilukentät ja valaistut ladut ovat maksutta yleisön ja yhdistysten käytettävissä. Jos
Alavetelissä tehdään tykkilunta, seura perii yleensä vapaaehtoisen maksun.

Avustukset sähköliittymien hankintaan:

Periaatteessa kunta omistaa ainoastaan omien kiinteistöjen ja urheilualueiden sähköliittymät.

Vuonna 1992 TUS sai avustusta 27 845 markkaa sähköliittymän nostamisesta 63 A:sta 100
A:han. Vuonna 1999 IK Myran sai avustusta 30 000 markkaa valtuustolta sähköliittymän suu-
rentamiseen Alavetelin hiihtokeskukseen. Vuonna 2006 kunnanhallitus myönsi 1 500 €:n
avustuksen Annan Tallille sähkö- ja vesiliittymää varten. Vuonna 2006 kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta myönsi 2 000 euron avustuksen Teerijärven Jäähalli Oy:lle sähköliittymän
(250 A / 20 600 €) hankintaan kylmäkoneistoa varten.

Ab Kronoby Konstis Oy hankki 1990-luvun alussa 400 A sähköliittymän, kun rakennettiin te-
kojääkenttä. Hankintaan ei saatu avustusta.

Muut välilliset tuet yhdistyksille ja järjestöille:

Vuonna 2002 solmittujen sopimusten mukaisesti kunta luovutti kunnan jääkiekkokenttien
hoidon jäähalliyhtiöille Ab Kronoby Konstis Oy:lle ja Teerijärven Jäähalli Oy:lle korvausta
vastaan. Korvaus vastaa suurin piirtein kunnossapitokustannuksia ennen tekojään ja jäähal-
lien rakentamista. Teerijärven Jäähalli Oy saa vuotuista hoitoavustusta n. 12 000 euroa ja
Kronoby Jäähalli 14 000 euroa. Vastineeksi kunnan koulut ja päiväkodit saavat käyttää jää-
halleja maksutta päiväsaikaan. Jäähallit ovat myös maksutta yleisön käytettävissä ellei kent-
tää ole varattu yhdistykselle. Jäähallien vuosittainen käyttötiheys on todennäköisesti suurin
kunnan kaikista urheilulaitoksista.

Kunta omistaa sähköliittymät ja vastaa jäähallien kenttävalaistuksen sekä pukuhuoneiden
sähkökustannuksista. Jäähalliyhtiöt omistavat sähköliittymät sekä vastaavat kylmäkoneisto-
jen sähkökustannuksista (n. 20 000-30 000 €/v.). Seurat, yritykset ja ryhmät, jotka varaavat
jäävuoroja maksavat vuokraa n. 60-80 €/h.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta huolehtii myös Alavetelin jääkiekkokentän kunnossapidos-
ta ostopalvelun kautta ja vastaa kentän ja pukuhuoneen valaistuksesta sekä lämmityksestä.
Alavetelin jääkiekkokenttä on käytettävissä maksutta.

Tekninen toimi vastaa täysin Gillestuganin (n. 14 000) ja Samlingshusetin (n. 27 000 euron)
lämmitys-, sähkö- ja kunnossapitokustannuksista.

Tekninen toimi vastaa vanhan meijerikiinteistön yläkerroksen kunnossapito-, lämmitys- ja
sähkökustannuksista. Siellä annetaan veloituksetta arkistotilaa Kruunupyyn yhdistysten käyt-
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töön sekä kansliatilaa HBK:lle, tilapäistä säilytystilaa Lionsille ja SPR:lle sekä kutomotilaa
Martoille. Teerijärven yrityskeskuksessa on myös n. 200 m2 kokoinen sali marttojen käytössä
veloituksetta ja koulussa n. 100 m2 kokoinen tila lasten taidetta varten.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa

että kunnanvaltuusto toteaa, että hallintosäännön mukaan kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan tehtäviin kuuluu luoda edellytyksiä harrastaa urheilua ja terve-
yttä edistävää liikuntaa sekä päättää sektorin avustuksista ja apurahoista

että kunnanvaltuusto panee merkille sektoreiden käytännöt ja kriteerit sekä entiset
käytännöt, kun kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille myönnetään avus-
tuksia.

että kunnanvaltuusto ei hanki sähköliittymää vaan toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta voi hakea avustusta yhdistyksille ja että lautakunta päättää
mahdollisesta avustuksesta omien kriteeriensä mukaisesti sekä talousar-
vioraamin puitteissa

että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
___________________

Kvalt 21.4.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yhtyä kunnanhallituksen ehdotukseen.
___________________
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27 §. TIEDOKSIANTOASIAT

1) Ennen valtuuston kokousta johtaja Rabbe Ede kertoi kuntayhtymä Optiman toiminnasta.

2) Suullinen raportti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä, uudesta Soitesta sekä maa-
kuntauudistuksesta: hallituksen puheenjohtaja Liane Byggmästar, Stefan Högnabba ja vt.
kunnanjohtaja Malin Brännkärr.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi.
__________________
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28 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät : 18 - 20, 25 - 28

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: 21, 22, 23, 24 30 päivää

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 25.4.2016

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.

Valituskirja
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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
250 euroa.


