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Kunnantalo

Puheenjohtaja

Bengt-Johan Skullbacka

Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa:

Inger Bjon, hallintopäällikkö

Kokousaika Maanantaina 19. helmikuuta 2018, klo 18:00 Huom! Kellonaika!

Kokouspaikka Kunnantalo
Kokous aloitetaan jakamalla ansiomerkki.
Tilintarkastaja Anders Lidman tiedottaa taloudellisesta raportoinnista.

Kokouksen jälkeen kunnanvaltuusto aloittaa Kunnanstrategia 2025
työn, toivoen että kaikki kunnanvaltuuston jäsenet osallistuvat.

Asian
numero

Asia

1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3 §. TALOUSARVIO 2018 Talousarviomuutos, tekninen ja

ympäristölautakunta
4 §. ALOITE Andreas Granbacka ym.; subventoidut

uimahallikäynnit yli 75-vuotiaille henkilöille
5 §. ALOITE Elisabeth Hagström; muutoksia Pietarsaaren

seudun yhteistyölautakuntaan
6 §. ALOITE Elisabeth Hagström; seurausselvitys

maakuntauudistuksesta
7 §. ALOITTEET Selvitys vuonna 2017 ja sitä aikaisemmin tehdyistä

valtuustoaloitteista ja kansalaisaloitteista
8 §. TIEDOKSIANTOASIAT
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1 §. 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 14. helmikuuta 2018 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 päätösvaltaiseksi.
_______________
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2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla 20. helmikuuta 2018 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla-Maria Åstrandin ja Eva-Lott
Björklundin.
_______________
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Dnr: KST 22/2018

3 §. TALOUSARVIO 2018 Talousarviomuutos, tekninen ja ympäristölautakunta

Kh 12.2.2018, § 21
Talouspäällikkö:

Kunnan hallintosäännön 84 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä val-
tuustolle heti tarpeen ilmetessä. Sen jälkeen kun tekninen ja ympäristölautakunta 20.9.2017
käsitteli talousarvion 2018, on tapahtunut muutoksia, jotka ovat riittävän merkittäviä talousar-
viomuutoksen tekemiseksi. Olettamus, jonka mukaan Nordic Flanges -halli myytäisiin vuoden
alussa, ei ole enää ajankohtainen ja johtaa siihen, että lautakunnan vuokratulot kasvavat 86
500 €. Vuokratulot Tallgårdenista pienenevät sen sijaan vuonna 2018 17 300 €, koska Soite
on irtisanonut sopimuksen 1.3.2018 lukien.

Kunnanvaltuusto päätti 4.12.2017 § 52 äänestysten jälkeen, että Norrbyn ja Småböndersin
koulut suljetaan 1.8.2018, tämä merkitsee että kyseisistä rakennuksista ei kerry vuokratuloja
siten kuin tekninen ja ympäristölautakunta on arvioinut talousarviossaan. Vuokratulot Norr-
byn koulusta pienenevät 8 600 € ja Småböndersin koulusta 18 100 €, yhteensä 26 700 €.
Tämä tarkoittaa sitä, että tekninen ja ympäristölautakunta saa vuoden aikana vuokratuloja
yhteensä 42 500 € enemmän kuin arvioitu lautakunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä.
4.12.2017 § 54 valtuusto teki myös päätöksen kunnan käyttötalousarviosta 2018, päätöksen
mukaan teknisen ja ympäristölautakunnan esityksestä 20.9.2017 vähennetään 100 000 €.
Jotta valtuuston päätös lautakunnan käyttöneton pienenemisestä säilyisi vuokratulojen uu-
delleen laskemisen jälkeen, on tehtävä talousarviomuutos, eli vähennys teknisen lautakun-
nan tulosalueelle muuta 42 500 €.

VT. KJ:N ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että tulosalueelle tekninen lautakunta muuta, jolla on erillinen sitovuus teknisen ja

ympäristölautakunnan alla, tehdään talousarviomuutos siten, että netto piene-
nee 42 500 € vuonna 2018.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Kvalt 19.2.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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Dnr: KST 209/2017

4 §. ALOITE Andreas Granbacka ym.; subventoidut uimahallikäynnit yli 75-vuotiaille
henkilöille

Kh 22.1.2017 § 14:
Hallintopäällikkö:

Andreas Granbacka ym. jättivät 4.12.2017 § 56 aloitteen, joka koskee uimahallikortin käyt-
töönottoa, joka oikeuttaa yli 75-vuotiaat henkilöt käymään Kokkolan, Vetelin tai Pietarsaaren
uimahallissa omavastuuhintaan 1€/kerta.

Aloitteen tekijät perustelevat aloitetta sillä, että Suomen ikääntyneestä väestöstä keskimäärin
1/4 täyttää kestävyysliikunnan suosituksen ja noin kymmenesosa lihaskuntoliikunnan suosi-
tuksen. Tavoitteena olisi tukea Kruunupyyn kunnan pyrkimystä lisätä kotona asuvien yli 75-
vuotiaiden määrää.

75 vuotta täyttäneiden henkilöiden lukumäärä Kruunupyyssä oli 10.1.2017: 729.

Kertakäynti seudun uimahalleissa maksaa eläkeläiselle keskimäärin runsaat 4 euroa. Jos
kaikki 75 vuotta täyttäneet kävisi uimahallissa 3 kertaa vuodessa ja kunta maksaisi 3€/käynti,
kustannus olisi 2 187 euroa.

Aloitteen tarkoitus on hyvä. Kaikenlainen liikunta ja kuntoilu ovat useimmissa tapauksissa
hyödyksi ikäihmisten mahdollisuuksille selviytyä arjessa. Uimahallissa käynti on yksi keino
mutta on muitakin keinoja ylläpitää toimintakykyä, esim. kävelylenkit, siivoaminen, käynnit
urheiluhallissa tai voimaharjoittelusalissa ja kansalaisopiston kurssit/liikunta ja tanssi. Mak-
sullisia liikuntamuotoja olisi tuettava samoin perustein.

Kunnan vapaa-aikasektori tukee kohderyhmän, eli yli 75 -vuotta täyttäneiden henkilöiden,
toimintakykyä useilla eri tavoilla:
- diagnoosin saaneet voivat saada 50 €/vuosi uimahallilippuja varten
- kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus lähteä kävelylle Teerijärven pallohallissa 1 tun-
ti/viikko. Hallin alusta on pehmeä ja liukumaton.
- erityisryhmät (esim. ikäihmiset) voivat hakea avustusta esim. vesiliikunnan, boccian, kunto-
piirin tai muiden liikuntamuotojen harjoittamiseen

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että valtuusto keskustelee asiasta,
että kulttuuri- ja vapaa-aikasektorille annetaan tehtäväksi järjestää jatkossakin ja

säännöllisesti liikuntatapahtumia 75 vuotta täyttäneille maksutta tai alennettuun
hintaan ja myöntää avustusta liikuntaryhmille omien kriteeriensä pohjalta ja

että valtuusto merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Tapani Myllymäki esittää, että kunnanhallitus myöntää yli 75 -vuotiaille subventoidut uimahal-
likäynnit aloitteen mukaisesti. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
_______________

Tapani Myllymäki ilmoitti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.

Kvalt 19.2.2018

Andreas Granbacka esittää, että kaikille 75 vuotta täyttäneille, jotka käyvät uimahallissa kol-
me kertaa yhden vuoden aikana, myönnetään 3 € per käynti. Tämä rajoitetaan 2 200 euroon
vuodessa, Liite 1/4 § / 19.2.2018. Eva-Lott Björklund, Carl-Johan Enroth ja John-Erik Sand-
vik kannattavat ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on kaksi kannatettua ehdotusta ja että
on toimitettava nimenhuutoäänestys. Hän ehdottaa seuraavaa äänestysjärjestystä: kunnan-
hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Granbackan ehdotusta kannattava äänes-
tää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 10 ja-ääntä, 16 nej-ääntä ja 1 tyhjä ää-
ni, Liite 2/4 § / 19.2.2018. Granbackan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen myöntää korvausoikeuden 75 vuotta täyt-
täneille asukkaille, jotka vierailevat uimahallissa, 3 €/käynti kolmelta käynniltä yhden
vuoden aikana 2 200 euron maksimimäärään asti. Kokeilun koeaika on yksi vuosi.
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Dnr: KST 208/2017

5 §. ALOITE Elisabeth Hagström; muutoksia Pietarsaaren seudun yhteistyölautakuntaan

12.2.2018 § 26:
Hallintopäällikkö:

Elisabeth Hagström jätti 4.12.2018 § 56 aloitteen, joka koskee muutosta Pietarsaaren seu-
dun yhteistyölautakunnan yhteistyöjärjestelyyn.

Aloitteentekijä toivoo, että Kruunupyyn kunta tekisi työjärjestystä koskevan muutosesityksen
jotta nimi vastaisi paremmin nimenmuutosta, jota ehdotetaan. Aloitteentekijä ehdottaa mm.
että yhteistyötyölautakunta tekee aloitteen ja kutsuu Kokkolan kaupunkia täysivaltaiseksi
jäseneksi ja että yhteistyölautakunnan kokoonpanoa muutetaan siten, että kustakin kunnas-
ta/kaupungista on kolme jäsentä.

Kokkolan kaupunki oli kutsuttu mukaan yhteistyölautakunnan kokouksiin noin kymmenen
vuotta sitten. Koska suuri osa asioista ei koskenut koko aluetta, yhteistyö valui hiekkaan.
Laajentunut yhteistyö olisi vastedes tärkeää, jotta koko seutu vahvistuu. Sitä varten on löy-
dettävä sopivat yhteistyömuodot. Kysymyksestä on keskusteltu myös Kruunupyyn ja Kokko-
lan yhteistyötoimikunnassa.

Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2018 ja päätti
vuonna 2018 järjestettävän kokouksensa yhteydessä kutsua Kokkolan kaupunkia paikalle
keskustelemaan yhteisistä asioista. Yhteistyölautakunta piti tärkeänä ylläpitää yhteydet Kok-
kolan kanssa ja kyseisessä kokouksessa kunnilla/kaupungeilla on mahdollisuus käydä kes-
kusteluja laajemman yhteistyön tarpeesta erilaisiin teemoihin liittyen.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen

loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Kvalt 19.2.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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Dnr: KST 207/2017

6 §. ALOITE Elisabeth Hagström; seurausselvitys maakuntauudistuksesta

Kh 12.2.2018 § 27:
Vt. kunnanjohtaja

Elisabeth Hagström (Pro Kruunupyy) jätti valtuuston kokouksessa 4.12.2017 aloitteen, jossa
hän kehottaa kuntaa aloittamaan ulkopuolisen neutraalin seurausselvityksen maakuntauudis-
tuksesta heti tammikuussa siten että se on valmis esitettäväksi ja keskusteltavaksi välittö-
mästi loppukäsittelyn jälkeen, kun lait ovat tulleet voimaan. Aloitteessa Hagström ehdottaa,
että seuraselvitys aloitetaan kartoittamalla nykytilannetta, nykyisiä tarpeita, rakennetta, ajan-
tasaista tilastotietoa Kruunupyyn tarpeista, kansantahdon huomioimista ts. vanhat kyselyt
sekä uusi kysely jos sellainen kysely on tarpeen. Aloitteessa Hagström tuo esiin myös työ-
matkaliikenne- ja kävijätilastoa ts. tilastotietoa, jota on saatavana tänään.

Samassa yhteydessä, kun kansalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämi-
sestä maakuntaan kuulumisesta oli käsiteltävänä, valtuusto otti kokouksessaan 13.11.2017
kantaa myös seurausselvitykseen. Ensimmäisellä äänestyskierroksella valtuusto äänesti
siitä, järjestetäänkö kansanäänestys vai "käykö valtuusto laajan keskustelun maakuntauudis-
tuksesta, suorittaa seurausselvityksen se jälkeen kun uudistusta koskevat lait on säädetty ja
palaa aloitteeseen kansanäänestyksen järjestämisestä sen jälkeen kun seurausselvitys on
tehty". Valtuustossa äänet jakautuivat 17–10 jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle. Sen jäl-
keen asetettiin voittanut ehdotus kunnanjohtajan ehdotusta vastaan, jolloin valtuusto päätti
äänin 26-0 ja yksi tyhjä ääni edellä mainitun ehdotuksen mukaan. Valtuusto päätti siis mar-
raskuun kokouksessa, että seurausselvitys tulee tehdä sen jälkeen kun uudistusta koskevat
lait on säädetty.

Seurausselvityksen valmistelutyöt, ts. yhteydenotot potentiaalisiin ihmisiin, jotka voisivat teh-
dä selvityksen, sekä selvittäminen, onko heillä mahdollisuuksia ottaa tehtävä vastaan, tulee
tehdä hyvissä ajoin ennen kuin lakien odotetaan astuvan voimaan toukokuun lopussa. Sen
sijaan ovat aikaisemmat yritykset toteuttaa huoltouudistus osoittaneet, että lakiesitys voi kaa-
tua eduskunnassa, palautua uudelleenvalmisteltaviksi tai muuttua oleellisesti eduskunnan
valiokuntakäsittelyssä. Jokin näistä vaihtoehdoista on ollut tulos kolme viimeistä kertaa kun
sote-uudistusta on yritetty toteuttaa. Lait ovat ratkaisevan tärkeitä maakunta- ja soteuudis-
tuksen vaikutuksille Kruunupyyhyn ja siksi on syytä tuntea niiden sisältöä ennen seuraussel-
vityksen tekemistä. Jos käy niin, että maakunta- ja soteuudistus kaatuisi taas tai muuttuisi
oleellisesti eduskunnassa, tämä tarkoittaa tietysti myös ylimääräisiä kustannuksia, jos selvi-
tys aloitetaan aikaisemmin. Valtuusto on myös viimeksi marraskuussa ottanut kantaa siihen,
miten seurausarviointi tulee tehdä ja milloin.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi ja toteaa aloitteen

loppuun käsitellyksi.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

Kvalt 19.2.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_____________
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Dnr: KST 217/2017

7 §. ALOITTEET Selvitys vuonna 2017 ja sitä aikaisemmin tehdyistä valtuustoaloit-
teista ja kansalaisaloitteista

Kh 22.1.2018 § 12:
Hallintopäällikkö:

Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen
tarkoittamassa asiassa. Hallintosäännön 17. luvun 170 pykälän mukaan kunnanhallituksen
on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan
kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla
päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuonna 2017 ja aikaisemmin on jätetty seuraavat valtuusto- ja kansalaisaloitteet:

1) Kristillisdemokraattien aloite: ratkaista ongelmat, joita ruotsinkielisten vuodeosastopaikko-
jen puute aiheuttaa 13.10.2016 § 51.
Aloite on käsitelty ja todettu loppuun käsitellyksi 23.2.2017 § 13.

2) Ossian Wassborr ym. aloite kansanäänestyksestä koskien maakunnan vaihtoa
23.2.2017 § 15.
Aloite on käsitelty ja todettu loppuun käsitellyksi 25.9.2017 § 40.

3) Joel Salmela: 8.6.2017 § 33; aloite strategiasta ja raportista maakuntauudistuksen
neuvotteluista.
Aloitteeseen vastattu 25.9.2017 § 39.

4) Joel Salmelan aloite 8.6.2017 § 33; seurausarviointi joka koskee mahdollista
maakunnan vaihtoa.
Aloitteeseen vastattu 25.9.2017 § 39.

5) Elisabeth Hagströmin ja Sixten Dalvikin aloite 8.6.2017 § 33 tosiasiallisista haitoista
siitä, jos kunta siirtyisi osaksi Keski-Pohjanmaata yms.
Aloitteeseen vastattu valtuuston kokouksessa 25.9.2017 § 39.

6) Henrik Huhta ym. luovuttivat 17.10.2017 nimienkeräyksen neuvoa-antavan kansanäänes-
tyksen järjestämisestä kuntalain 25 §:n mukaisesti. Käsitelty kunnanvaltuustossa
13.11.2017 § 48. Kunnanvaltuusto päätti, että valtuusto toimittaa seurausselvityksen sen
jälkeen, kun uudistusta koskevat lait on säädetty ja palaa aloitteeseen kansanäänestyk-
sen järjestämisestä sen jälkeen, kun seurausselvitys on tehty.
Asian käsittely on kesken.

7) Andreas Granbacka ym. jättivät aloitteen, joka koskee uimahallikortin käyttöönottoa 75
vuotta täyttäneille, 4.12.2017 § 56.
Käsitellään kunnanhallituksessa 22.1.2018 ja kunnanvaltuustossa 19.2.2018.

8) Elisabeth Hagström jätti aloitteen Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunnan työjärjestyk-
sestä, 4.12.2017 § 56.
Käsittelemätön.
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9) Elisabeth Hagström jätti aloitteen ulkopuolisesta, neutraalista seurausselvityksestä,
4.12.2017 § 56.
Käsittelemätön.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että selvitys vuonna 2017 ja sitä aikaisemmin jätetyistä valtuusto- ja kansalaisaloit-

teesta merkitään tiedoksi ja että valtuusto merkitsee aloitteet 1–5 loppuun käsi-
tellyiksi ja myös aloite nro 7, jos valtuusto hyväksyy sen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
_______________

Kvalt 19.2.2018

Kunnanvaltuusto vastasi kokouksessaan 19.2.2018 aloitteisiin 7, 8 ja 9.

PÄÄTÖS

Kunnanvaltuusto päätti merkitä vuonna 2017 ja sitä aikaisemmin jätetyt valtuusto- ja
kansalaisaloitteet tiedoksi ja merkitsee aloitteet 1–5 ja 7–9 loppuun käsitellyiksi.
_______________
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8 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kokouksen aikana jaetaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kul-
taristein ansiomerkki, jonka on myöntänyt Suomen tasavallan presidentti 6. joulukuu-
ta 2017 päivähoidonohjaaja Susanne Högkvistille.

b) Kokouksen aikana tilintarkastaja Anders Lidman tiedottaa taloudellisesta raportoinnis-
ta.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.
_______________
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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 : 1–2 ja 5–8

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: 3–4 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 22. helmikuuta 2018

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.


