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50 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kutsussa on mainittava
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu kirjoitetaan ruotsin ja
suomen kielellä ja on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajas-
sa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös lähettää sähköi-
sesti.

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 29. marraskuuta 2017 päivätyllä kutsulla.
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti.
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_________________
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51 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla tiistaina 5. joulukuuta 2017, klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Elisabeth Hagströmin ja Malin Åmin-
nen. He tarkastavat yhdessä pöytäkirjan Kunnantalolla tiistaina 5. joulukuuta 2017 klo
15.00 ja toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina kokouksessa.
__________________
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Dnr: KST 197/2017

52 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämäärärahaa sosiaali- ja terveydenhuollolle

Kh 20.11.2017 § 124:
Talouspäällikkö:

Kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-
tuustolle heti tarpeen ilmetessä, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarvio-
vuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus
toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin.

Kunta on budjetoinut 21 671 409 € Soiten kustannuksia varten. Soiten ennakkolaskutus ku-
luvan vuoden aikana on yhteensä 23 287 200 €. Ennakkolaskutuksen määrästä on keskus-
teltu ahkerasti vuoden aikana ja sekä Kokkola että Kruunupyy ovat pitäneet sitä liian suure-
na. Soiten ensimmäinen osavuotiskatsaus on käsitelty Soiten hallituksessa 19.6.2017, jonka
jälkeen todettiin, että kuntakohtaisia eroja löytyy, mutta että talousarvio on kokonaisuutena
toteutumassa. Hallitus päätti että neljän kuukauden aikajakso on liian lyhyt mahdollisten las-
kutusperusteiden muuttamiseksi, mutta suullisesti luvattiin palata asiaan toisen osavuotiskat-
sauksen jälkeen, jos sama suunta jatkuu. Soiten toinen osavuotiskatsaus on käsitelty Soiten
hallituksessa 30.10.2017. Osavuotiskatsauksen mukaan Kruunupyy oli kunnista ainoa, jonka
kustannukset olivat ennakkolaskutettua pienemmät. Soiten hallitus päätti maksupalautukses-
ta sekä 10 M € suuruisesta ylijäämähyvityksestä jäsenkunnille, koska Soiten tulos oli huo-
mattavasti parempi kuin budjetoitu, mikä johtuu myynnin kasvusta kunnille Soiten alueen
ulkopuolella. Palautus toteutetaan kun päätös on saanut lainvoiman. Kruunupyyn osalta ko-
konaispalautus on 988 135 euroa. Näin ollen käyttö ennakoidaan ylittävän talousarvion 627
656 eurolla tai 2,9 %. Lisämäärärahan tarve on näin ollen 628 000 €.

Lisämäärärahan takia tulevan vuoden tulos on huonompi kuin budjetoitu. Lisämääräraha
rahoitetaan lyhytaikaisella luotolla.

VT. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että se myöntää 628 000 euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveydenhuollon kus-

tannuksiin Soiten kautta.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_____________

Kvalt 4.12.2017

Keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa, että kuntayhtymä Soitea pyydetään antamaan
tasauslasku neljän kuukauden välein. Carl-Johan Enroth kannattaa ehdotusta ja kunnanval-
tuusto yhtyy yksimielisesti ehdotukseen.
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PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää 628 000 euron lisämäärärahan sosiaali-
ja terveydenhuollon kustannuksiin Soiten kautta.

Kunnanvaltuusto päätti myös pyytää, että kuntayhtymä Soite antaa tasauslaskun nel-
jän kuukauden välein.
__________________
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Dnr: BILDFRI 28/2017

53 §. SIVISTYSTOIMI Perusopetuksen tehostaminen keskittämällä toimintaa pienemmäl-
le määrälle kiinteistöjä

Kvalt 17.12.2015 § 61:
Valtuuston käsittely alkaa sillä, että hallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja kertovat asian käsit-
telystä hallituksessa. Vilkkaan keskustelun aikana Elisabeth Hagström esittää, että päätökseen lisä-
tään uusi että -lause, jonka mukaan ala-asteen rehtoreiden määrä vähennetään kolmeen ennen 2020
ja sijaintipaikat ovat Kruunupyyn keskustan, Alavetelin keskustan ja Teerijärven keskustan alakoulut.
Yksimielinen valtuusto hyväksyi esityksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päättää
että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistä,
että kunta tarkistaa koulukuljetusverkoston 2017 sekä,
että kunta lykkää muut toimenpiteet, kunnes vuoden 2018 talousarviotyö käynnistyy ja
että ala-asteen rehtoreiden määrä vähennetään kolmeen ja sijaintipaikat ovat Kruunupyyn

keskustan, Alavetelin keskustan ja Teerijärven keskustan alakoulut vuodesta 2020 luki-
en.

______________________

Sivistyslautakunta 3.10.2017 § 15
Sivistystoimen talousarviota vuodelle 2018 ei ole mahdollista saada tasapainoon ilman voimakkaita
muutoksia toiminnassa. Jotta saataisiin käsitys siitä, millaisia säästöjä voitaisiin saada aikaan erilaisilla
vaihtoehdoilla, sivistystoimen johtaja on tehnyt selvityksen jossa hän selvittää, millaisia säästöjä voi-
taisiin saada aikaan keskittämällä toimintaa pienempään määrään kouluja, Liite 1/53 § / 4.12.2017.
Småböndersin vanhemmat ja Hem och skola -vanhempainyhdistys ovat lähettäneet kirjelmän sivistys-
lautakunnalle, Liite 2/53 § / 4.12.2017.
Selvityksessä on seuraavien koulujen toiminta asetettu harkittavaksi:
Norrbyn koulu, Småböndersin koulu, Söderbyn koulu ja Påraksen koulu.

SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Norrbyn kou-
lun toiminta loppuu lukuvuoden 2017–2018 jälkeen ja että sen oppilaat siirtyvät Centralskolaniin luku-
vuoden 2018–2019 alusta alkaen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Småböndersin
koulun toiminta loppuu lukuvuoden 2017–2018 jälkeen ja että sen oppilaat siirtyvät Teerijärven kou-
luun lukuvuoden 2018–2019 alusta alkaen.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että Söderbyn kou-
lun ja Påraksen koulun toimintaa seurataan, mitä tulee oppilaiden lukumäärään ja kustannuksiin oppi-
lasta kohden. Laaditaan suunnitelma, joka tähtää muutoksiin lukuvuodesta 2020–2021.

PÄÄTÖS:

Joel Salmela ehdotti, että tässä vaiheessa ei tehtäisi muutoksia kouluverkostoon, sen sijaan asetettai-
siin työryhmä, joka selvittäisi kustannuksia ja säästöjä sekä mahdollisuuksia koko sivistystoimen osal-
ta.

Mats Lindh ja Tomas Hagnäs kannattivat Salmelan ehdotusta.
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Suoritettiin äänestys. Sivistystoimen johtajan ehdotus sai kolme ääntä (Ahlsved, Åstrand, Ranta).
Salmelan ehdotus sai kuusi ääntä (Salmela, Björklund, Hagnäs, Hongell, Lindh, Svartsjö).

Työryhmän kokoonpanosta päätettiin seuraavasti:
Anne-Mie Ranta, Peter Svartsjö, Tomas Hagnäs, Joel Salmela, Eva-Lott Björklund, Tony Widjeskog

Työryhmä saattaa selvityksen valmiiksi viimeistään 30.10.
____________

Sivistyslautakunta 8.11.2017 § 28:
Sivistystoimen johtaja:
Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa.

Kokous nro 1: tiistaina 16.10.2017 klo 14.00–17.30
- Ranta (puheenjoht.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (siht.)

Kokous nro 2: tiistaina 25.10.2017 klo 14.00–16.30
- Ranta (puheenjoht.), Svartsjö, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (siht.)

Kokous nro 3: tiistaina 31.10.2017 klo 15.15–17.55
- Ranta (puheenjoht.), Svartsjö, Salmela, Hagnäs, Björklund, Widjeskog (siht.)

Työryhmä sopi seuraavista säästöehdotuksista sivistystoimella:
 Suljetaan Norrbyn, Småböndersin ja Söderbyn koulut 1.8.2018 ja Pårasin koulu 1.8.2020.
 Suljetaan Småböndersin ja Jeussenin esikoulut 1.8.2018
 Työryhmä näkee, että on tarvetta yhteistoimintaneuvotteluille
 Seuraavan hankinnan yhteydessä, tulee tarkastella mahdollisuutta hoitaa ruoka- ja siivouspal-

velut itse
 Kansalaisopiston tulosta on parannettava 20 000 €, esim. korottamalla osallistujamaksuja.
 Selvitetään kirjastoauton toimintaa. Selvitetään mahdollinen yhteistyö muiden kuntien kanssa.
 Kirjaston määrärahoja sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin pienennetään 5 000 eurolla ja

määrärahoja kirjallisuuden hankintoihin pienennetään 5 000 eurolla.

SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN EHDOTUS:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy työryhmän ehdotuksiin ja lähettää asian kunnanhallitukselle
edelleen käsiteltäväksi talousarvion valmistelun yhteydessä.

PÄÄTÖS:

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta totesi, että kaksi kirjelmää on saapunut:
1. Söderbyn koulun oppilaiden tai tulevien oppilaiden vanhemmat, Liite 3/53 § / 4.12.2017
2. Söderbyn alueen kyläläiset, Liite 4/53 § / 4.12.2017

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kävi läpi kaikki työryhmän esitetyt ehdotukset kohta kohdalta. Kunkin
kohdan osalta puheenjohtaja kysyi, voiko kokous yhtyä ehdotukseen. Ensimmäistä asiakohtaa käsitel-
täessä, jonka mukaan "Suljetaan Norrbyn, Småböndersin ja Söderbyn koulut 1.8.2018 ja Pårasin kou-
lu 1.8.2020", Susanne Hongell ehdotti, että "Kunta ei tee muutoksia kouluverkkoon tässä vaiheessa.
Kysymys otetaan käsiteltäväksi, kun kunta tuntee paremmin kolmen keskuskoulujen kunnon ja uudis-
rakentamisen tai peruskorjauksen tarpeen." Tomas Hagnäs ja Eva-Lott Björklund kannattivat Hongel-
lin ehdotusta.

Suoritettiin nimenhuutoäänestys. Sivistystoimen johtajan ehdotus sai kuusi ääntä (Fredriksson-Lidsle,
Torrkulla, Sunabacka, Svartsjö, Åstrand, Ranta), Hongellin ehdotus sai kolme ääntä (Björklund, Hag-
näs, Hongell).
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Suoritettiin äänestys myös työryhmän toisesta säästöehdotuksesta, eli ehdotuksesta sulkea Småbön-
dersin ja Jeussenin esikoulut. Susanne Hongell ehdotti kyseisen rivin poistamista kokonaisuudessaan.
Tomas Hagnäs ja Eva-Lott Björklund kannattivat ehdotusta. Sivistystoimen johtajan ehdotus sai viisi
ääntä (Fredriksson-Lidsle, Torrkulla, Svartsjö, Åstrand, Ranta) ja Hongellin ehdotus sai neljä ääntä
(Hongell, Björklund, Hagnäs, Sunabacka).

Lautakunta yhtyi yksimielisesti työryhmän muihin säästöehdotuksiin. Näin ollen lautakunnan lopullinen
päätös tässä kysymyksessä on sivistystoimen johtajan ehdotuksen mukainen.

Äänestettyään kohdista 1 ja 2 sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhtyy työryhmän ehdotukseen ja lähet-
tää asian kunnanhallitukselle jatkokäsiteltäväksi talousarvion valmistelun yhteydessä.
____________

Kh 20.11.2017

Vt. kunnanjohtaja:
Sivistystoimen talousarviota vuodelle 2018 ei ole mahdollista saada tasapainoon ilman voimakkaita
muutoksia toiminnassa. Samalla kun sivistyslautakunta hyväksyi talousarvionsa, valittiin työryhmä
selvittämään kustannuksia, säästöjä ja mahdollisuuksia koko sivistystoimen toimialalla. Sivistyslauta-
kunnan 3.10.2017 asettama työryhmä on kolmessa kokouksessa pyrkinyt löytämään säästöehdotuk-
sia ja se on myös antanut yksimielisen ehdotuksen.
Lautakunnan käsittelyssä sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti äänestysten jälkeen lähettää seu-
raavat ehdotukset kunnanhallitukselle jatkokäsiteltäväksi talousarvion valmistelun yhteydessä;

 Suljetaan Norrbyn, Småböndersin ja Söderbyn koulut 1.8.2018 ja Pårasin koulu 1.8.2020.
 Suljetaan Småböndersin ja Jeussenin esikoulut 1.8.2018
 Työryhmä näkee, että on tarvetta yhteistoimintaneuvotteluille
 Seuraavan hankinnan yhteydessä, tulee tarkastella mahdollisuutta hoitaa ruoka- ja siivouspal-

velut itse
 Kansalaisopiston tulosta on parannettava 20 000 €, esim. korottamalla osallistujamaksuja.
 Selvitetään kirjastoauton toimintaa. Selvitetään mahdollinen yhteistyö muiden kuntien kanssa.
 Kirjaston määrärahoja sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin pienennetään 5 000 eurolla ja

määrärahoja kirjallisuuden hankintoihin pienennetään 5 000 eurolla.

Hallintosäännöksen 17 §:n mukaan aluelautakunta toimii lausunnon antajana alueen kehittämistä kos-
kevissa asioissa ja kunnanhallitus tai lautakunta kuulee aluelautakuntaa maankäyttösuunnittelua, pal-
veluiden kehittämistä ja asiakaspalvelua koskevissa asioissa. Hallintopäällikkö pyysi Kruunupyyn ja
Teerijärven aluelautakunnilta lausuntoa, koska esitys koulutoimen uudelleenjärjestelystä koskee nii-
den alueita. Kruunupyyn aluelautakunta on kokoontunut 13.11.2017 ja antanut lausunnon, Liite 5/53 §
/ 4.12.2017. Teerijärven aluelautakunta on kokoontunut 14.11.2017, Liite 6/53 § / 4.12.2017. Tiiviste-
tysti Kruunupyyn aluelautakunta on tyytymätön siihen, että sivistystoimi on jälleen se toimiala, johon
kohdistuu säästövaatimuksia ja lautakunta tuo esille, että päätöksiä koulujen sulkemisesta ei tule teh-
dä ennen kuin keskuskoulujen kapasiteetti ja kunto on arvioitu huolellisesti. Teerijärven aluelautakunta
hyväksyy säästöehdotukset ja ilmoittaa arvostavansa Småböndersin koulun opetus- ja kasvatustyötä
kaikkien vuosien aikana. Prosessin loppuvaiheessa Söderbyn Hem och Skola -yhdistyksen Andrea
Lindgren, Liite 7/53 § / 4.12.2017 sekä vanhemmat Småböndersissä, Liite 8/53 § / 4.12.2017 ovat
myös jättäneet kirjelmiä.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan liike- ja riskienhallintajaosto päättää ruoka- ja siivoustoimintojen han-
kinnasta ja työryhmän ehdotus lähetetään jaoston käsiteltäväksi. Pienennykset kansalaisopiston tu-
loksessa ja kirjasto hankinnoissa on otettu mukaan vt. kunnanjohtajan talousarvioesitykseen vuodelle
2018 ja suunnittelukaudelle ja ne käsitellään tämän yhteydessä. Kuntien välistä yhteistyötä on selvitet-
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ty kirjastoauton osalta, mutta halukkuutta yhteistyön tekemiseen ei ole havaittu. Päätös esikoulujen ja
koulujen sulkemisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä, erillisenä päätöksenä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle

että suljetaan Norrbyn, Småböndersin ja Söderbyn koulut 1.8.2018 ja Pårasin koulu
1.8.2020.

että suljetaan Jeussenin ja Småböndersin esikoulut 1.8.2018.

Vt. kunnanjohtaja esitteli asiaa. Sen jälkeen sivistystoimen johtaja kertoi asian valmistelusta tarkem-
min liittyen lapsimääriin, ennusteisiin ja koulukuljetuksiin.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa taloudellisista syistä yksimielisesti valtuustolle
että suljetaan Pårasin, Norrbyn ja Småböndersin koulut 1.8.2018,
että suljetaan Söderbyn koulu 1.8.2020 tai viimeistään kun Alavetelin koulu valmistuu,
että suljetaan Småböndersin esikoulu 1.8.2018,
että suljetaan Jeussenin esikoulu 1.8.2020 tai viimeistään kun Alavetelin koulu valmistuu ja
että esikouluoppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Småböndersissä ja Jeussenissä.
__________

Seuraavat kirjelmät ovat saapuneet kunnanhallituksen kokouksen jälkeen:
- Pårasin Hem och Skola- yhdistys sekä Pårasin koulun oppilaiden vanhemmat, Liite 9/53 § /
4.12.2017
- Centtis Hem och skola rf -yhdistys, Liite 10/53 § / 4.12.2017
- Solrosen esikoulun lasten vanhemmat Alavetelissä 2017-2018, Liite 11/53 § / 4.12.2017.

Seuraavat kirjelmät ovat saapuneet kunnanvaltuuston esityslistan lähettämisen jälkeen:
- Linda Karlström: nimienkeräys Pårasin koulun (mahdollisen) sulkemisen siirtämiseksi syksyyn 2020,
Liite 12/53 § / 4.12.2017
- Småböndersin Hem och Skola -yhdistys: Småböndersin koulun tulevaisuus, Liite 13/53 § /
4.12.2017.
- Kirjelmä Norrbystä, Liite 13/53 § / 4.12.2017
_____________

Kvalt 4.12.2017

Asian käsittelyn aluksi kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja kertoivat asian
valmistelun etenemisestä eri hallintoasteissa. Sen jälkeen annettiin sivistystoimen johtajalle
mahdollisuus antaa lisätietoja mm. koulukuljetuksista, ruokakustannuksista ja oppilasmääris-
tä.

Keskustelussa Andreas Granbacka ehdottaa, että yhtään koulua ei suljeta Kruunupyyn kun-
nassa. Eva-Lott Björklund kannattaa ehdotusta.

Inger Wistbacka ehdottaa, että luokat 1-3 sekä esikoulu saisivat jatkaa Småböndersissä.
Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.
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Anne-Mie Ranta ehdottaa, että suljetaan Pårasin, Norrbyn ja Småböndersin koulut 2018 ja
Pårasin koulu 2019. Malin Åminne ja Adam Näse kannattavat ehdotusta.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että suljetaan Norrbyn ja Småböndersin koulut 1.8.2018, På-
rasin koulu 1.8.2019 ja Söderbyn koulu, kun Alavetelin koulu valmistuu. Hagström ehdottaa
myös, että selvitetään kunnan ja yksityisten ylläpitämiä esikouluja. Hans-Erik Lindgren ja
Tapani Myllymäki, Sixten Dalvik ja Carl-Johan Enroth kannattavat ehdotusta.

Leo Byskata, KD, ehdottaa, että toiminta Norrbyn ja Söderbyn kouluissa päättyy lukuvuoden
2017–2018 jälkeen. Norrbyn koulun oppilaat siirtyvät Centralskolaniin. Söderbyn koulun vuo-
siluokat 1-3 siirtyvät Pårasin kouluun ja vuosiluokat 4-6 Centralskolaniin vuonna 2018. Vuosi-
luokat 1-3 jatkavat Pårasin koulussa vuoteen 2020, kun koulu lakkautetaan. Småböndersin
koulun toiminta jatkuu vuoteen 2020 asti. Jos syntyy laillisia esteitä, ehdotus on hallituksen
ehdotuksen mukainen. Byskata ehdottaa myös, että valtuusto ottaa vuoden 2020 lähetessä
kantaa siihen, voiko esiopetustoiminta jatkua Småböndersissä sen jälkeen, kun koulu on
lakkautettu. Inger Wistbacka kannattaa Byskatan ehdotusta.

Thomas Hagnäs ehdottaa, että muutoksia ei tehdä kouluverkostoon ennen syksyä 2020.
Silloin suljetaan kaikki "pienet koulut"; Norrbyssä, Småböndersissä, Söderbyssä ja Pårasissa
sekä niiden yhteydessä toimivat esikoulut samanaikaisesti vuonna 2020. Susanne Hongell
kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja keskeyttää kokouksen muutamaksi minuutiksi selvittääkseen äänestysmenet-
telyä. Tämän jälkeen hän toteaa, että kunnanhallituksen ehdotuksen lisäksi on tullut 5 kanna-
tettua ehdotusta ja että on toimitettava nimenhuutoäänestyksiä. Hän ehdottaa äänestysme-
nettelyksi että ensin asetetaan vastakkain Granbackan ja Hagnäsin ehdotukset, ja sen jäl-
keen voittanut ehdotus Byskatan ehdotusta vastaan. Niistä voittanut ehdotus tulee Rannan
ehdotusta vastaan. Sen jälkeen voittanut ehdotus tulee Hagströmin ehdotusta vastaan. Vii-
meisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain voittanut ehdotus ja kunnanhallituksen ehdo-
tus.

Ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain Granbackan ja Hagnäsin ehdotukset.
Granbackan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Byskatan ehdotusta kannattava äänestää
"nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 2 ja-ääntä, 21 nej-ääntä ja 4 tyhjää ääntä,
Liite 15/53 § / 4.12.2017. Hagnäsin ehdotus voitti.

Sen jälkeen asetetaan vastakkain Hagnäsin ja Byskatan ehdotukset. Hagnäsin ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Byskatan ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyt-
tiin. Äänestyksessä annettiin 14 ja-ääntä, 10 nej-ääntä ja 3 tyhjää ääntä, Liite 16/53 § /
4.12.2017. Hagnäsin ehdotus voitti.

Sen jälkeen asetetaan vastakkain Hagnäsin ja Rannan ehdotukset. Hagnäsin ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Rannan ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 13 ja-ääntä, 12 nej-ääntä ja 2 tyhjää ääntä, Liite 17/53 § /
4.12.2017. Hagnäsin ehdotus voitti.

Sen jälkeen asetetaan vastakkain Hagnäsin ja Hagströmin ehdotukset. Hagnäsin ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyt-
tiin. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä, 22 nej-ääntä ja 1 tyhjä ääni, Liite 18/53 § /
4.12.2017. Hagströmin ehdotus voitti.
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Lopuksi asetetaan vastakkain kunnanhallituksen ja Hagströmin ehdotukset. Kunnanhallituk-
sen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej",
mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä, 21 nej-ääntä ja 2 tyhjää ääntä, Liite
19/53 § / 4.12.2017. Hagströmin ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestysten jälkeen, että Norrbyn ja Småböndersin koulut sul-
jetaan 1.8.2018 alkaen, Pårasin koulu 1.8.2019 ja Söderbyn koulu, kun Alavetelin koulu
valmistuu. Kunnanvaltuusto päätti myös että selvitetään kunnan ja yksityisten ylläpi-
tämiä esikouluja.
________________________

Eva-Lott Björklund poistui pykälän käsittelyn aikana klo 18.48 ja hänen tilalle kutsuttiin Ossi-
an Wassborr.

Peter Svartsjö ilmoitti olevansa esteellinen tässä asiassa ja poistui paikaltaan valtuustosalis-
sa. Valtuusto kutsui tilalle Veronica Finnila-Lindvallin tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Andreas Granbacka ilmoitti eriävän mielipiteen päätökseen.
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Dnr: KST 156/2017

54 §. TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018–2020 Talousarvion
käsittely

Kh 20.11.2017 § 123:
Talouspäällikkö:

Kunnanhallitus hyväksyi 19.6.2017 § 20 talousarvio-ohjeen vuodelle 2018. Ohjeiden lähtö-
kohtana oli nollabudjetti, eli samat rahamäärät kuin vuoden 2017 talousarviossa. Määräaika
lautakuntien talousarvion ja taloussuunnitelmien jättämiselle oli viimeistään 29.9.2017. Talo-
usarviovuosi 2018 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, joka noudattaa uutta lautakun-
tarakennetta, joka on vahvistettu uudessa hallintosäännössä. (Kvalt 23.2.2017 § 10).

Lautakuntien esitykset on kerätty yhteen, ja pyydetyt nettomäärärahat käytölle vuonna 2018
nousevat 39 785 405 euroon eli 1 566 201 € enemmän kuin se nollabudjetti, jota ohje koski.
Vt. kunnanjohtajan esityksessä, joka esitetään vuoden 2018 käyttöä varten, on nettomenoja
vähennetty 885 000 eurolla, mikä on 2,22 % vähemmän kuin lautakuntien pyytämät netto-
määrärahat, silti esitys on 681 201 € yli kehysten. Suurimmat vähennykset lautakuntien esi-
tyksistä koskevat laskeneita kustannuksia Soiten kautta sekä Norrbyn, Småböndersin ja Sö-
derbyn koulujen lakkautuksia syksystä 2018 alkaen, sen esityksen mukaisesti, jonka enem-
mistö sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenistä hyväksyi. Vt. kunnanjohtajan esityksessä
ehdotetaan myös teknisen ja ympäristölautakunnan menojen laskemista ja tulojen kasvua
sekä muita pienempiä toimenpiteitä. Suunnitteluvuosien 2019-2020 aikana näkyvät kaikki
säästöt koulujen sulkemisen myötä. Syksyllä 2020 suljetaan myös Pårasin koulu. Kunnallis-
ja kiinteistöverot ovat talousarvioesityksessä sen mukaisena kuin kunnanvaltuusto on päät-
tänyt verojen korotuksista, päätökset olivat välttämättömiä, jotta kunnan talous saadaan ta-
sapainoon. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan noin puoli miljoonaa euroa vuosittain vuo-
desta 2018 alkaen. Käyttötalousarvion leikkausten ja verotulojen korotuksen ansiosta tilikau-
den 2018 tulokseksi on budjetoitu -884 206 €, vuoden 2019 tulokseksi -381 206 ja vasta
2020 näkyy positiivinen tulos, 11 595 €.

Investoinnit talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien aikana liittyvät korjausrakentamiseen
tai uudisrakentamiseen peruskouluissa. Vuonna 2018 peruskorjataan Ådalen koulun veisto-
sali, ja samaan aikaan suunnitellaan Alavetelin koulu. Suunnittelujakson aikana on painopis-
te Alavetelin koulussa ja sen jälkeen seuraa Teerijärven koulu seuraavina vuosina suunnitte-
luvuosien jälkeen. Tulevina vuosina tehdään näin ollen suuria investointeja, siitä huolimatta,
että suurin osa pienemmistä investoinneista lykätään tulevaisuuteen suunnitteluvuosien jäl-
keen. Alavetelin tulevien koululaisten vanhemmat ovat toimittaneet kirjelmän, joka koskee
Alavetelin koulun uudisrakentamista, Liite 1/54 § 4.12.2017. Lisäksi on Nedervetil Hem och
Skola förening Solstrålen r.f. - yhdistyksen hallitus osoittanut kirjelmän kunnanhallitukselle ja
valtuustolle uudesta koulusta Alaveteliin, Liite 2/54 § / 4.12.2017.

Esityksen mukaan pitkäaikaista lainaa otetaan 274 206 € vuonna 2018, 5 146 206 € 2019 ja
4 836 405 € 2020.

Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2018 talousarviota sekä vuosien 2019–2020 taloussuunni-
telmaa kokonaisuudessaan, ts. käyttötalousosan tekstejä ja tunnuslukuja, tuloslaskelmia,
investointeja, rahoituslaskelmia ja konserniosaa. Esityksestä käyvät ilmi lautakuntien määrä-
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raha-anomukset ja vt. kunnanjohtajan ehdotus määrärahojen myöntämiseksi, Liite 3/54 § /
4.122017. Vt. kunnanjohtajan ehdotus sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymään teks-
tiosaan käy ilmi Liitteestä 4/54 § / 4.12.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion vuodelle 2018 ja taloussuunnitelman
2018–2020 vt. kunnanjohtajan tekemien muutosten mukaisesti, Liite 4/54 § / 4.12.2017 ja
ehdottaa valtuustolle
että Kruunupyyn kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020 hyväksy-

tään.

Vt. kunnanjohtaja esitteli pykälää taloudellisesta näkökulmasta. Sen jälkeen sivistystoimen
johtaja ja tekninen johtaja esittelivät talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020
yksityiskohtia tarkemmin.

Muutama pieni tekstimuutos hyväksyttiin yksimielisesti ja vietiin talousarviokirjaan.

Kari Harju ehdottaa, että määräraha Alavetelin koulun peruskorjaukseen/uudisrakennukseen
alennetaan 500 000 eurolla vuonna 2019 ja 500 000 eurolla vuonna 2020. Liane Byggmästar
kannattaa ehdotusta. Elisabeth Hagström kannattaa vt. kunnanjohtajan ehdotusta tässä ky-
symyksessä; 2 500 000 € vuonna 2019 ja 2 400 000 € vuonna 2020.

Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että asiassa on toimitettava nimenhuutoää-
nestys. Hän ehdottaa että vt. kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Kari Har-
jun ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 4 ja-
ääntä (Broända, Hagström, Myllymäki ja Salmela), 4 nej-ääntä (Gripenberg, Harju, Lindgren
ja Byggmästar). Yksi ääni jäi pöydälle (Wistbacka). Puheenjohtajan ääni oli ratkaiseva. Har-
jun ehdotus voitti. Ehdotuksen mukaan määräraha Alavetelin koulun peruskorjauk-
seen/uudisrakennukseen alennetaan 500 000 eurolla vuonna 2019 ja 500 000 eurolla vuon-
na 2020.

Talousjohtajalle annettiin oikeudet tehdä teknisiä muutoksia liitteeseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti omalta osaltaan hyväksyä Kruunupyyn kunnan talousar-
vion 2018 ja taloussuunnitelman 2018–2020 Liitteen 4/54 § /4.12.2017 mukaisilla muutoksilla
ja täydennyksillä ja ehdottaa valtuustolle, että Kruunupyyn kunnan talousarvio 2018 ja talo-
ussuunnitelma 2018–2020 hyväksytään.
__________

Vt. kunnanjohtaja ilmoitti, että on esteellinen Kronoby Bostäderin asiassa ja poistui kyseisen
tytäryhtiön tavoitteiden käsittelyn ajaksi.
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Kvalt 4.12.2017

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja aloittivat talousarviopykälän käsittelyä
kertomalla budjettiriihen etenemisestä. Ryhmäpuheenjohtajat pitivät puheensa ja sen jälkeen
käytiin läpi talousarviokirja sivu sivulta.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että Keliber Oy mainitaan kohdassa yleinen hallinto ja elinkei-
noelämä: Kruunupyy näkee Keliberin myönteisenä kehityksenä seudulla ja strategisesti tär-
keänä yhteistyökumppanina. Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta ja valtuusto yhtyy yksi-
mielisesti ehdotukseen.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että teknisen toimen talousarviosta vähennetään tuloja 10 000
€, koska kenttävuokraa ym. ei otettaisi käyttöön. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

Tapani Myllymäki ehdottaa (s. 79), että Alavetelin koulun rakentaminen ja suunnitteleminen
aikaistetaan vuodella siten, että rakentaminen alkaisi jo vuonna 2018 ja valmistuisi 2019 ja
samalla myös, että Teerijärven koulun suunnitteleminen alkaisi vuonna 2019. Elisabeth Hag-
ström kannattaa ehdotusta. Leo Byskata kannattaa kunnanhallituksen ehdotusta. Puheenjoh-
taja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että on toimitettava nimenhuutoäänestys. Hän ehdot-
taa äänestysmenettelyksi, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myl-
lymäen ehdotusta kannattava äänestää "nej, mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 20
ja-ääntä ja 7 nej-ääntä, Liite 5/54 § / 4.12.2017. Kunnanhallituksen ehdotus voitti.

Hans-Erik Lindgren ehdottaa sivulla 82, että päällystettyjen rakennuskaavateiden investoin-
timenoja vähennetään 30 000 euroon vuonna 2018, 25 000 euroon vuonna 2019 ja 25 000
euroon vuonna 2020. Bengt-Johan Skullbacka kannattaa ehdotusta. Elisabeth Hagström
kannattaa kunnanhallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että
on toimitettava nimenhuutoäänestys. Hän ehdottaa äänestysmenettelyksi, että kunnanhalli-
tuksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Lindgrenin ehdotusta kannattava äänestää
"nej, mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 14 ja-ääntä, 12 nej-ääntä ja 1 tyhjä ääni,
Liite 5/54 § / 4.12.2017. Kunnanhallituksen ehdotus voitti.

Elisabeth Hagström ehdotti talousarviokirjan sivulla 9, että talousarvio olisi sitova bruttotasol-
la. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

Talouspäällikkö valtuutettiin yksimielisesti tekemään tarkistuksia liitteeseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja
vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisena, Liite 4/54 § / 4.12.2017.
_____________

Vt. kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen Fastighets Ab Kronoby Bostäderin asiassa.
Adam Näse ilmoitti olevansa esteellinen Kronoby Vatten och Avloppin asiassa.
Anders Ljungberg ilmoitti olevansa esteellinen Kruunupyyn Sähkölaitoksen asiassa.
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Dnr: KST 193/2017

55 §. HALLINTO Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kh 20.11.2017 § 128:
Hallintopäällikkö:

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jä-
senäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit mää-
räytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin
asukasluvun suhteessa.

Vaasan vaalipiiristä valitaan 5 jäsentä ja 5 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella.
Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Kruunupyyn
kunnan äänimäärä on 6 616.

Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta. Kuntaliiton valtuus-
ton vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat puolueiden kesken puolueiden ehdokaslisto-
jen saamien valtakunnallisten äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin
vaalipiiriin puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi Ahvenanmaan maakunnasta vali-
taan yksi jäsen ja varajäsen.

Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakun-
ta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän, Liite
1/55 § / 4.12.2017.

Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan nume-
ro, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos lasketaan jakamalla kunnan asukasluku koko-
uksessa läsnä olevien valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan
saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään kokonaislukuun.
Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään kokonaislukuun tyhjät äänet.

Valtuuston sihteeri vie kunnan äänestystuloksen eli kunnasta ehdokaslistoille annetut asu-
kasluvun ja valtuutettujen määrän mukaan lasketut äänimäärät Kuntaliiton sähköiseen ää-
nestysjärjestelmään kuntakohtaisen linkin kautta.

VT. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että valtuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin,

jossa äänen voi antaa Vaasan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle
ehdokaslistalle.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
________
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Kvalt 4.12.2017

Hallintopäällikkö kertoi kunnanvaltuustolle vaalin menettelytavasta. Puheenjohtaja totesi, että
kunnanvaltuusto toimittaa Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin suljetuin lipuin. Kunnalla
on vaalissa kunnan asukaslukua 30.11.2016 vastaava äänimäärä. Näin ollen Kruunupyyn
kunnan äänimäärä on 6 616. Jos käytetään kaikki 27 ääntä, äänten arvo on 245,04/ääni.
Ehdokaslistojen äänimäärä pyöristetään kokonaisluvuksi. Vastaavalla tavalla lasketaan tyh-
jien äänten arvo. Äänestyslippu voidaan myös joutua hylkäämään. Tällöin kunnan äänioike-
us jää siltä osin käyttämättä ja poistetaan äänten kokonaismäärästä.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina ja tarkistivat, että vaali suoritettiin oikein.

Toimitettiin vaali suljetuin lipuin. Äänet jakautuivat seuraavasti:
Ehdokaslista nro 2 Vihreä liitto 0 ääntä
Ehdokaslista nro 3 Suomen Ruotsalainen kansanpuolue 16 ääntä
ehdokaslista nro 4 Kokoomus 3 ääntä
ehdokaslista nro 5 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 ääni
ehdokaslista nro 6 Vasemmistoliitto 0 ääntä
ehdokaslista nro 7 Perussuomalaiset 0 ääntä
ehdokaslista nro 8 Suomen Kristillisdemokraatit 2 ääntä
ehdokaslista nro 9 Suomen Keskusta 3 ääntä
Tyhjät äänet 2 ääntä

PÄÄTÖS:

Toimitetun vaalin jälkeen kunnanvaltuusto päätti todeta, että äänet ovat jakautuneet
seuraavasti Kruunupyyssä:

vertausluku
Ehdokaslista nro 2 Vihreä liitto 0 ääntä 0
Ehdokaslista nro 3 Suomen Ruotsalainen kansanpuolue 16 ääntä 3920
Ehdokaslista nro 4 Kokoomus 3 ääntä 735
Ehdokaslista nro 5 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 1 ääni 245
Ehdokaslista nro 6 Vasemmistoliitto 0 ääntä 0
Ehdokaslista nro 7 Perussuomalaiset 0 ääntä 0
Ehdokaslista nro 8 Suomen Kristillisdemokraatit 2 ääntä 490
Ehdokaslista nro 9 Suomen Keskusta 3 ääntä 735
Tyhjät äänet 2 ääntä 490

Kunnanvaltuusto päätti valtuuttaa valtuuston sihteerin syöttämään kunnan äänestys-
tuloksen, eli ehdokaslistojen kunnasta saamat äänimäärät, jotka on laskettu asukaslu-
vun ja valtuutettujen lukumäärän mukaan, Kuntaliiton sähköiseen äänestysjärjestel-
mään kunnan saaman linkin kautta.
___________________
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56 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kunnan vuosijuhlat pidetään 20.12.2017 klo 18.00

b) Itsenäisyyspäivän juhla pidetään 6.12.2017 klo 13.30. Juhlajumalanpalvelus järjestetään
klo 10.00 kunnan kaikissa kirkoissa.

c) Andreas Granbacka ym. toimittivat aloitteen uimahallikortin käyttöönotosta yli 75 vuotta
täyttäneille, Liite 1/56 § / 4.12.2017.

d) Pro Kronoby/Elisabeth Hagström jätti aloitteen Pietarsaaren seudun kunnallisen yhteistyö-
lautakunnan työjärjestyksestä, Liite 2/56 § / 4.12.2017

e) Pro Kronoby/Elisabeth Hagström jätti aloitteen ulkopuolisesta, neutraalista vaikutusarvi-
oinnista, Liite 3/56 § / 4.12.2017

f) Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka toivotti läsnä oleville oikein hy-
vää joulua ja hyvää uutta vuotta ja kiitteli valtuutettuja ja virkamiehiä kuluneesta vuodesta.
Varapuheenjohtaja kiitteli vuorostaan valtuuston puheenjohtajaa.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi ja lähetti aloitteet jatkokäsiteltäväksi.
________________
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 135 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät : 50 - 51, 55 - 56

HvalL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.
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 - 54 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 27. joulukuuta 2017

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
(1455/2015) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa
on 250 euroa.


