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AIKA

11.11.2021 klo 18:00 - 20:40
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Teams
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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

POISSA

Nimi
Mäkelä Antti
Peltoniemi Toni
Paavola Vesa
Haukilahti Tiina
Kauppinen Juha A.
Koskinen Jouni
Kulpakko Marko
Kuusela Johanna
Mäkelä Sami
Mäki-Petäjä Pertti
Norrena Pilvi
Paavola Kari O.
Puumala Katri
Seppä Eija
Timonen Annika
Varila Tero
Verronen Elina
Alpia Arto
Salminen Hanna
Närhi Ilkka
Tastula Mailis
Mikkola Hannu
Rauma Annika
Peltoniemi Otto

Klo
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40

Lindskog Tina
Anttila Toni
Myllymäki Arto
Myllymäki Urpo
Seppä Seppo

18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:40
18:00 - 20:17

Känsälä Kai-Eerik
Peltoniemi Tero
Rahkonen Marko
Tuomela Helinä

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
tekninen johtaja
sivistysjohtaja-rehtori
it-asiantuntija
toimistosihteeri
nuorisovaltuuston
jäsen
hallituksen jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

ALLEKIRJOITUKSET
Antti Mäkelä
Puheenjohtaja

Hanna Salminen
Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
82 - 92
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Sami Mäkelä

Pertti Mäki-Petäjä

PÖYTÄKIRJA ON JULKAISTU KUNNAN NETTISIVUILLA
17.11.2021
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PÖYTÄKIRJA
§ 82

6/2021

150

11.11.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KVALT 11.11.2021 § 82

Valmistelija toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880
Tätä kokousta koskeva ilmoitus, jossa on lisäksi ollut luettelo käsiteltävistä
asioista on julkaistu 3.11.2021 kunnan verkkosivulla ja esityslista on
samassa ajassa toimitettu valtuutetuille.
Lisäksi kokouksesta on kuulutettu 4.11.2021 ilmestyvässä Perhonjokilaakso-lehdessä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitetussa nimenhuudossa läsnä oli 17 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua.
__________
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11.11.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELY
KVALT 11.11.2021 § 83

Valmistelija toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tästä kokouksesta
laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sami Mäkelä ja
Pertti Mäki-Petäjä.
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettuna 17.11.2021, jolloin se on yleisesti
nähtävänä klo 10.00 alkaen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sami Mäkelä ja Pertti Mäki-Petäjä.
__________
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01.11.2021
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UUTELAN ALUEEN UUSIEN TONTTIEN HINTOJEN VAHVISTAMINEN
KHALL 01.11.2021 § 170
Valmistelija toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880
Kunnanvaltuusto hyväksyi Uutelan alueen asemakaavan laajennuksen ja
muutoksen 12.4.2021. Kaavalla muodostettiin korttelit 98, 99, 133, 141 149, korttelien 141 - 149 osalta rivitalotontit muutettiin AO-tonteiksi.
Kaavan laajennuksessa/muutoksessa alueelle osoitettiin 20 AO-tonttia,
kolme AP-tonttia ja yksi AR-tontti.
Tonteille ei ole aikaisemmin vahvistettu hintoja. AO-tonttien pinta-alat ovat
1.578 m² - 2.643 m², keskiarvo noin 2.220 m², AP-tonttien pinta-alat ovat
6.492 m² - 7 111 m², keskiarvo 6.700 m² ja AR-tontin pinta-ala on 3.595
m².
Alueen aikaisempien AO-tonttien neliöhinnat ovat olleet 4,50 €/m² sekä
AP- ja AR-tonttien hinnat 5,00 €/m².
Kaava-alue on noin 11.8433 ha, josta VL-alueen osuus 34.795 m², katu-alueen osuus 14.201 m².
Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa AO-tonttien
neliöhinnaksi 4,50 €/m² sekä AP- ja AR-tonttien hinnaksi 5,00 €/m².

Päätös

Hyväksyttiin.
__________

KVALT 11.11.2021 § 84

Hyväksyttiin.
__________

_________________________________________________________________________
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01.11.2021
11.11.2021

TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
KHALL 01.11.2021 § 172
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Vuoden 2022 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle verovuotta edeltävänä vuonna viimeistään marraskuun 17. päivänä.
Kunnallisveron tuoton osuus kunnan verotuloista on lähes 90 %. Vuoden
2021 kunnallisveroennuste osui kohdalleen, mutta yhteisöveron pienenemisen ja kiinteistöverotuksen tilitysjaksotuksen muuttumisen takia kokonaisverotuloksi muodostui 14,546 milj. €, joka oli 154 000 euroa alle talousarviovarauksen.
Vuoden 2021 verotulojen talousarvioluku on 14,7 milj. euroa. Lokakuun
loppuun mennessä on verotuloja tilitetty 12 627 000 milj.euroa, mikä on
433 000 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.
Elokuussa laaditussa vuoden 2022 talousarvioraamissa verotuloiksi arvioitiin yhteensä 15,1 milj.euroa. Kunnallisveron tuotoksi arvioitiin 13,4, yhteisöveron tuotoksi 0,77 ja kiinteistöveron tuotoksi 0,93 milj. euroa. Lokakuun
kuntatalousohjelmassa VM arvioi Kaustisen kunnallisveron tuotoksi v.
2022 14,7 milj.euroa.
Kaustisen kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 22,0 %. Veroprosenttia korotettiin viimeksi vuodelle 2020 0,5 prosenttiyksikköä. Edellinen samoin 0,5 prosenttiyksikön korotus tehtiin vuodelle 2015. Verovähennysten
kasvusta johtuen kaustislaisten kunnallisverotus on tänä vuonna kuitenkin
keskimäärin kevyempää kuin ennen näitä korotuksia.
Kunnat päättävät nyt käytännössä veroprosenttiaan kahdelle seuraavalle
vuodelle. Hallituksen esityksen mukaan kaikkien kuntien tulee alentaa kunnalisveroprosenttiaan vuodelle 2023 13,26 prosenttiyksikköä. Tuoreessa
VM:n kuntatalousohjelmassa lähdetään 12,39 prosenttiyksikön alennuksesta. Lopullinen alennus päätetään keväällä 2022. Hyvinvointialueen
käynnistyminen vaikuttaa tulopuolella myös valtionosuuksiin, veromuutosten kompensointiin ja verotulotasaukseen.
Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 22,0 %.

Päätös

Hyväksyttiin.
__________

KVALT 11.11.2021 § 85

Keskustelun kuluessa Vesa Paavola esitti, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 22,25. Esitystä ei kannatettu. Puheenjohtaja totesi esityksen raukeavan.

_________________________________________________________________________
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Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen
esityksen, että vuoden 2022 tuloveroprosentiksi päätetään 22,0 %.
__________
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01.11.2021
11.11.2021

KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2022
KHALL 01.11.2021 § 173
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa
vuosittain etukäteen, samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.
Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain
salliman vaihteluvälin puitteissa. Laissa erotetaan vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti ja yleinen kiinteistöveroprosentti, joka koskee maapohjaa ja muita rakennuksia kuin vakituisia asuinrakennuksia. Lisäksi kunta voi määrätä kiinteistöveroprosentin muille asuinrakennuksille
(joita ovat lähinnä vapaa-ajan asunnot), voimalaitoksille ja ydinvoimalaitoksille sekä rakentamattomalle rakennuspaikalle.
Rajat, joiden välille kiinteistöveroprosentit voidaan lain mukaan määrätä,
ovat seuraavat:


Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 - 2,00

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 - 1,00

Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti enintään 3,10

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 6,00

Tietyissä pääkaupunkiseudun kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on määrättävä vähintään 3,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin yleinen kiinteistöveroprosentti. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin enintään 6,00 prosenttia.

Yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan
kiinteistöveroprosentti voidaan kunnanvaltuuston päätöksellä määrätä muuten kiinteistöveroprosenteista säädettyä alhaisemmaksi, mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiassa yleisessä tai
yleishyödyllisessä käytössä. Tällöin kiinteistöveroprosentti voi olla
myös 0,00.
Kunnan nykyiset veroprosentit:
Yleinen kiinteistöveroprosentti
Vakituinen asuinrakennukset
Muut asuinrakennukset
Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödylliset yhteisöt
Voimalaitokset

1,03
0,50
1,03
3,10
0,00
3,10.

Kiinteistöveron tuotto näillä prosenttiluvuilla on vuositasolla 960 000 euroa.
Tulo muodostuu pääasiassa yleisestä kiinteistöverosta 470 000 ja vakituisten asuntojen verosta 450 000 euroa.
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01.11.2021
11.11.2021

Kiinteistöveroprosentteja korotettiin Kaustisella edellisen kerran vuodelle
2018.
Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi päätetään:







yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,60
muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,1
rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,10.
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00
voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10.

Esitetyt muutokset veroprosentteihin nostavat kiinteistöveron tuottoa ensi
vuonna 130 000 eurolla.
Keskustelun kuluessa Tina Lindskog esitti Sami Mäkelän kannattamana,
että veroprosentit pidetään ennallaan.
Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka
kannattavat esittelijän esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Lindskogin esitystä äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin seitsemän JAA-ääntä
(Koskinen, Kuusela; Känsälä, Seppä, Tuomela, Ruuska, Mustajärvi) ja
kaksi EI-ääntä (Lindskog, Mäkelä):
Päätös

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan esityksen.
___________

KVALT 11.11.2021 § 86

Keskustelun kuluessa Vesa Paavola esitti Urpo Myllymäen kannattamana,
että kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022 säilytetään ennallaan.
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys,
puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Vesa Paavolan esitystä, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.
_________
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LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOT VALTUUSTOKAUDELLE 1.9.2021 - 31.5.2025
KHALL 01.11.2021 § 174
Valmistelija toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880
Kunnan hallintosäännön 16. luvussa on määräykset kunnan luottamushenkilöiden palkkioiden perusteista. Luottamushenkilöpalkkioiden määrästä on
aiemmin päätetty vuosittain talousarviovalmisteluun liittyen. Jatkossa luottamushenkilöpalkkiot on tarkoitus päättää valtuustokausittain.
Hallintosäännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.
Kunnanvaltuusto laski luottamushenkilöpalkkioita vuodelle 2020.
Kaustisen kunnassa on otettu syksyllä 2020 käyttöön kokouspöytäkirjojen
sähköinen allekirjoitus, jolloin matkakuluja pöytäkirjojen allekirjoittamisesta
ei synny.
Esitys kj.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se pitää luottamushenkilöpalkkiot ennallaan valtuustokaudeksi 1.9.2021 - 31.5.2025 alla olevan mukaisesti ja lisää palkkion koulutukseen osallistumisesta, jolla tarkoitetaan
kunnan päättämään koulutukseen osallistumista luottamustehtävän hoitamiseksi:

















kunnanvaltuusto
54
kv. iltakoulu, ilman kokousta
40
seutuvaltuusto
45
kunnanhallitus
81
kh iltakoulu, ilman kokousta
40
kunnanhallituksen jaosto
81
lautakunnat
45
muut toimielimet (toimikunnat,
vanhus- ja vamm.neuvosto)
40
nuorisovaltuusto
13
keskusvaalilautakunta pj.
54
keskusvaalilautakunta jäsen
45
vaalilautakunta, pj. kertakorvaus vaaleista
135
alle 6 tuntia
54
vaalilautakunta jäsen, kertakorvaus vaaleista
100
alle 6 tuntia
45
kotiäänestyksen toimitsija ja vaalitoimikunnan
jäsen
45
toimituspäiväpalkkio
45
kunnan päättämään koulutukseen osallistuminen 20

Vuosipalkkiot



kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja

1.400 €/vuosi
2.000 €/vuosi

_________________________________________________________________________
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Hyväksyttiin.
__________

KVALT 11.11.2021 § 87

Hyväksyttiin.
_________
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kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
lautakuntien puheenjohtajat

Päätös

6/2021

500 €/vuosi
500 €/vuosi.
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VASTINEEN ANTAMINEN TARKASTUSLAUTAKUNNALLE VUODEN 2020
ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÄMISTÄ HAVAINNOISTA
KHALL 20.09.2021 § 160
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuo
delta 2020 kokouksessaan 21.6.2021.
Hallintosäännön 68 §:n mukaisesti kunnanhallituksen tulee antaa kunnanvaltuustolle vastineensa arviointikertomuksen sisältämistä havainnoista
syyskuun loppuun mennessä.
Vuoden 2020 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on esittänyt
seuraavat havainnot:
Sivistystoimen vastuualue
Sivistystoimi on tehnyt kyselyn palveluistaan asteikolla 1 – 5. Kyselyn tulokset sijoittuvat reilusta kahdesta kolmeen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kysely on tehty. Tuloksien perusteella hallintokunnan pitäisi kuitenkin miettiä, miten parantaa toimintaa ja tehdä uusi seurantakysely samoista aiheista 1,5 – 2 vuoden kuluttua.
Teknisen lautakunnan vastuualue









Tekninen lautakunta ei käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksessa mainittuja lautakunnan alaisuuteen kuuluvia havaintoja, eikä antanut vastinetta niihin. Vastine on ainoastaan merkitty tiedoksi. Vastine on siten pelkästään teknisen johtajan jättämä, vaikka arviot koskivat myös koko lautakunnan toimintaa.
Lautakunnan tulee vastata arviointikertomuksessa olleisiin havaintoihin, viranhaltijan laatima vastaus ei ole riittävä. Tarkastuslautakunta
kehottaa teknistä lautakuntaa antamaan vastineensa arviointikertomuksessa teknistä lautakuntaa koskeviin havaintoihin, tämä huomautus koskee 2019 saatuja vastauksia.
Esteellisyyksien syiden merkitseminen puutteellista, esteellisyyksien
syyt puuttuvat osasta pöytäkirjoja.
Tekninen lautakunta on käsitellyt 21.4.2020 § 35 Veteraanien, puolisoiden, leskien ja pikku lottien kotiin kuljetettavia aterioita. Asia on
tuolloin jätetty pöydälle. Asiaa ei ole käsitelty uudelleen vuoden 2020
aikana. Hyvän hallintotavan mukaan pöydälle jätetty asia on käsiteltävä uudelleen viipymättä.
Kunnan taseessa 2020 vaihto-omaisuudessa on 32.855,26 € (edellisvuonna sama vaihto-omaisuuden arvo). Varastoinvetaariluettelon
mukaan varaston arvo on 89.657,94 €. Teknisen toimen ja kirjanpidon tulee huolehtia tietojen oikeellisuudesta.

Ympäristölautakunnan vastuualue


Lautakunta on toiminut esimerkillisesti.
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Kaikki lautakunnat







Vaihtuvuus kunnan teknisissä palveluissa (toimistossa) on ollut suurta ja hakemuksia avoinna oleviin virkoihin on tullut vain vähän. Mitä
voisimme tehdä, että Kaustisen kunta olisi vetovoimainen ja pitovoimainen työnantaja?
Henkilökunnan suuri vaihtuvuus muodostaa henkilöriskin.
osasta pöytäkirjoista puuttuu nettiin julkaisupäivä
jos henkilö on tullut kokoukseen kesken asian käsittelyn pöytäkirjasta ao. asian kohdalta puuttuu saapumisaika.
Esteellisyyksien syiden merkitsemiseen tulee kiinnittää huomiota
edelleen (hallintolaki 28 § mukaisesti)

Kunnanhallituksen vastuualue




Esitys kj.

Kunnan tilinpäätös (2019) ei valmistunut ajoissa, kunnanhallitus hyväksyi ja allekirjoitti sen vasta kokouksessaan 20.4.2020.
Kunnanhallituksen tulee huolehtia tilinpäätöksen valmistumisesta
maaliskuun loppuun mennessä.
Kunnan tilinpäätösasiakirjaa tulee lyhentää siten, että siihen otetaan
vain valtuustotasolla määritellyt tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Hallintokunnat voivat omille lautakunnilleen antamissaan toimintakertomuksissaan, kertoa enemmän, mutta niitä ei oteta tilinpäätösasiakirjaan.

Kunnanhallitusta ja yhteisesti kaikkia lautakuntia koskevista huomioista
kunnanhallitus toteaa seuraavaa ja jatkaa asian käsittelyä lautakuntien
vastineiden saavuttua.
Kunnanhallitus käsitteli 30.3.2020 vuoden 2019 tilinpäätöstä, joka oli konsernitietoja lukuunottamatta valmis. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa asian käsittelyä konsernitietojen valmistuttua. Annetusta määräajasta
myöhästyminen on ollut poikkeuksellista ja esimerkkinä tilanteesta, jossa
käsittelyaikoja koskevaan tavoitteeseen ei vuoden 2020 työskentelyssä ole
voitu vastata.
Tilinpäätösasiakirjan tarkoituksenmukaisesta laajuudesta on keskusteltu
johtoryhmässä. Tilivelvollisille viranhaltijoilla tilinpäätösasiakirja on tärkeä
väline raportoida työnsä tuloksista ja tavoitteista päättäjille. Raportoida voidaan edelleen kattavasti niin, että tilinpäätösasiakirjassa esitetään tiivistetysti pääkohdat ja toiminta- ja tulostietoja muutoin esitellään tilinpäätöksen
käsittelyn yhteydessä.
Kuntastrategiana on, että Kaustisen kunta on houkutteleva työnantaja ja
meillä on hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö. Avoimista tehtävistä
ilmoitetaan erilaisissa työnhakupalveluissa ja hakijamäärän ollessa vähäinen hakuaikaa on jatkettu. Ammattitaidon kehittymistä tuetaan perehdyttämisellä ja apuna työn etenemisen pulmakohdissa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan tyky-toiminnalla ja työterveyspalveluilla sekä laadukkaalla
päivittäisjohtamisella. Uutena rekrytointikanavana on aloitettu Kuntarekryn
käyttö. Anonyymista rekrytoinnista on tehty valtuustoaloite, jonka pohjalta
myös tähän luodaan toimintamalli.
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Asiakirja- ja valmistelutehtävissä työskenteleville on järjestetty sisäistä
asiakirja- ja hallintomenettelykoulutusta yleisesti (esimerkiksi Hallintoasian
elinkaari 16.4.2021) ja toimialoittain tai työyksiköittäin. Sisäistä koulutusta
järjestetään jatkossakin tarpeen mukaan. Kunnan kotisivut uudistettiin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Uudistetun hallintosäännön 5 § mukaan
toimialat vastaavat itsenäisesti toimialansa viestinnästä.
Päätös

Hyväksyttiin.
__________

KHALL 01.11.2021 § 175
Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta ovat käsitelleet syyskuun loppuun mennessä vastineensa, jotka ovat liitetty tämän asiakohdan selosteosaan. Arviointikertomuksessa ei osoitettu erityistä selvitettävää
ympäristölautakunnalle, eikä se näin ole antanut kertomukseen
vastinettakaan.
SIVLTK 29.09.2021 § 55
Valmistelija sivistysjohtaja-rehtori Mailis Tastula, puh. 050 443 6877, mailis.tastula@kaustinen.fi
Kunnanhallitus antaa lausuntonsa kunnanvaltuustolle koskien tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2020 (Tarkastusltk § 27,
27.5.2021) syyskuun loppuun mennessä. Sivistyslautakunta lähettää tämän johdosta kunnanhallitukselle arviointikertomuksesta vastineen.
Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2020 todennut
seuraavaa:
Edellisen vuoden huomiona tarkastuslautakunta on havainnut, että esteellisyysmerkinnöissä on vielä osittain parannettavaa ja että edelleen on palkattu henkilökuntaa, vaikka omalla hallinnonalalla on ollut lomautettuja.
Vuoden 2020 osalta huomioinut, että sivistystoimi on tehnyt kyselyn palveluistaan asteikolla 1–5, mutta kyselyn tulokset sijoittuvat reilusta kahdesta
kolmeen. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kysely on tehty. Tuloksien perusteella hallintokunnan pitäisi kuitenkin miettiä, miten parantaa toimintaa ja tehdä uusi seurantakysely samoista aiheista 1,5 – 2 vuoden kuluttua.
Muissa havainnoissa tarkastuslautakunta on kantanut huolta esim. lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisesta.
Esitys

Lautakunta toteaa kiinnittävänsä erityistä huomiota esteellisyyden toteamiseen ja merkinnät niistä tehdään Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti jääviyden muoto nimeämällä. Siellä on annettu nimikkeet lain kohdan esteellisyyksien muodoille: ”Muihin kunnan luottamushenkilöihin kuin valtuutettuihin valtuustossa samoin kuin kunnan palveluksessa oleviin henkilöihin ja
kunnan tilintarkastajaan sovelletaan hallintolain 28.1 §:n esteellisyysperusteita: osallisuusjääviä, edustusjääviä, intressijääviä, palvelussuhde- ja toi-
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meksiantosuhdejääviä, yhteisöjääviä ja yleislausekejääviä.”
Lautakunta toteaa henkilökunnan palkkaamisesta samanaikaisesti kuin
omalla hallinnonalalla on ollut lomautettuja seuraavaa:
Tavallisina toimintavuosina lähinnä koulunkäyntiohjaajia lomautetaan koulun toimintapäivien ulkopuolella, mikäli heitä ei voida sijoittaa esim. varhaiskasvatuksen tai vapaa-aikatoimen tehtäviin. Hyvän suunnittelun avulla
on pystytty kesäaikana ohjaamaan varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen tehtäviin kykeneviä koulunkäyntiohjaajia kyseisiin tehtäviin siltä osin,
kuin se on ollut mahdollista.
Kuitenkaan tämä ei ratkaise kaikkia esim. varhaiskasvatuksen sijaisuustarpeita. Syitä tällaisiin tilanteisiin on mm. työehtosopimuksen määräysten
mukainen riittävän pitkä yhtäjaksoinen lomakausi, jo kertaalleen tehty
muutos lomautusten ajankohtaan tai sijaisuuden työtehtävän erityistarpeet,
jotka eivät mahdollisesti sovellu lomautetulle henkilölle asiantuntemuksen
ohuuden tai fyysisten edellytysten takia. Lisäksi kesäaikana osa äkillisistä
sijaisuuksista joudutaan ratkaisemaan nopeasti eikä riittävää ohjausta tehtävään ole järjestettävissä. Silloin jo tehtävää aiemmin talvikautena määräaikaisena tehneen henkilön asiantuntemus on olennaista tehtävässä onnistumiseksi. Vahva pyrkimys on, että ulkopuolisia sijaisia tarvittaisiin mahdollisimman vähän.
KT:n lakimiehen mukaan työnantajan tulee arvioida, onko työ sellaista, joka on koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa huomioiden on lomautetulle soveltuvaa. Työnantajalla ei siten ole velvollisuutta
räätälöidä tehtävää, vaan siihen on solahdettava juuri em. avujen avulla
melko joutuisasti. Tätä työnantajan arviota on toteutettu edellä olevassa
asiassa hyvin tarkasti.
Vuosi 2020 oli hyvin erilainen, koska kunnassa lomautettiin kaikki toistaiseksi voimassa olevassa työ- ja virkasuhteessa olevat. Varhaiskasvatuksen lomautukset olivat suorittavan henkilöstön osalta toukokuun puolivälin
ja kesäkuun puolivälin aikana ja toteutettiin niin, ettei ulkopuolisia sijaisia
hankittu. Tämä oli juuri ja juuri mahdollista varhaiskasvatuksen hoidontarpeen ollessa koronan takia olennaisesti myös tavallista vähäisempää.
Vuoden 2020 huomion osalta toteutetusta palvelukyselystä lautakunta toteaa seuraavaa:
Sivistystoimi on tietoinen hallinnonalan kehittämistarpeista ja tekee kaikkensa toiminnan kehittämiseksi. Sitä haastaa kuitenkin kunnan taloudellisen tilanteen tuottama tarve vahvaan kustannustehokkuuteen, vaikka samanaikaisesti toimialalla on näkyvissä monia lisäresursseja vaativia kehittämiskohteita. Kuntamaiseman tuottama tieto osoittaa, että sivistystoimen
palvelut tuotetaan erittäin tehokkaasti. Arviointikysely osoittaa kuitenkin niitä puutteita, joita voidaan toteuttaa vain niihin lisäresurssia osoittamalla.
Arviointikysely aiotaan toteuttaa säännöllisesti.
Sivistyksen toimialalla ollaan erittäin huolissaan henkilöstön ja esihenkilöiden jaksamisesta. Työn vaativuus ja kuormittavuus hyvin monessa työssä
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lisääntyy jatkuvasti yhteiskunnan muutoksen myötä.
Muissa havainnoissa olleen huolen lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisen
osalta sivistystoimi toistaa, että varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa olevat henkilöstön lakisääteiset mitoitukset ja vastuuhenkilön
nimeämiset saavat aikaan sen, että lain noudattamisen takia myös lyhytaikaisia sijaisia palkataan silloin kun tämä on tarpeen. Lakia toteutetaan toki
koko ajan kokonaistaloudellisuus huomioiden.
Päätös

Hyväksyttiin.
__________

TEKLTK 28.09.2021 § 107

Valmistelija tekninen johtaja Ilkka Närhi, puh 040 769 8668.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2020 on teknisen
lautakunnan osalta mainittu seuraavat huomiot:
Tekninen lautakunta ei käsitellyt vuoden 2019 arviointikertomuksessa mainittuja lautakunnan alaisuuteen kuuluvia havaintoja, eikä antanut vastinetta
niihin. Vastine on ainoastaan merkitty tiedoksi. Vastine on siten pelkästään
teknisen johtajan jättämä, vaikka arviot koskivat myös koko lautakunnan
toimintaa.
Lautakunnan tulee vastata arviointikertomuksessa olleisiin havaintoihin, viranhaltijan laatima vastaus ei ole riittävä. Tarkastuslautakunta kehottaa
teknistä lautakuntaa antamaan vastineensa arviointikertomuksessa teknistä lautakuntaa koskeviin havaintoihin, tämä huomautus koskee 2019
saatuja vastauksia.
Vastine:
Asiassa on toimittu erheellisesti. Aikataulusyyt johtivat puutteelliseen käytäntöön. Tiedoksi saatettavassa kohdassa teknisen johtajan kokoama vastine käytiin läpi, eikä lautakunnalla ollut asiaan huomautettavaa. Teknistä
lautakuntaa pyydetään vahvistamaan teknisen johtajan vuoden 2019 vastine.
Esteellisyyksien syiden merkitseminen puutteellista, esteellisyyksien syyt
puuttuvat osasta pöytäkirjoja.
Vastine:
Esteellisyyksien syiden kirjaamiseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomioita.
Tekninen lautakunta on käsitellyt 21.4.2020 § 35 Veteraanien, puolisoiden,
leskien ja pikkulottien kotiin kuljetettavia aterioita. Asia on tuolloin jätetty
pöydälle. Asiaa ei ole käsitelty uudelleen vuoden 2020 aikana. Hyvän hallintotavan mukaan pöydälle jätetty asia on käsiteltävä uudelleen viipymättä.
Vastine:
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Asian käsittely on erheellisesti jätetty kesken. Asian myöhempi selvittäminen osoitti, että asia kuuluu sosiaalitoimintana kunnanhallituksen toimivaltaan, eikä asiaa epähuomiossa otettu uudelleen käsittelyyn ja siirretty kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Kunnan taseessa 2020 vaihto-omaisuudessa on 32.855,26 € (edellisvuonna sama vaihto-omaisuuden arvo). Varastoinvetaariluettelon mukaan varaston arvo on 89.657,94 €. Teknisen toimen ja kirjanpidon tulee huolehtia
tietojen oikeellisuudesta.
Vastine:
Varastonarvo oli erheellisesti inventoitu nykypäivän arvon mukaan. Varastoarvo arvioitiin uudelleen sen mukaan, mitä hankintahinta on arvioitu olevan hankinta-ajankohtana. Varastossa on materiaalia, joka on useita vuosia vanhaa mutta täysin uutta vastaavassa käyttökelpoisessa kunnossa.
Henkilökuntaa on ohjeistettu varastokirjanpidon ylläpidosta ja raportoinnista.
Esitys tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy vastine-esitykset, hyväksyy vuoden 2019
vastineen ja esittää asiat edelleen kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Päätös

Hyväksyttiin.
__________

Esitys kj.

Kunnanhallitus toimittaa valtuustolle sivistyslautakunnan ja teknisen
lautakunnan vastineet ja esittää aiemmin lausumansa lisäksi ja
lautakuntavastineiden johdosta seuraavaa:
Esteellisyyden merkitseminen pöytäkirjaan
Esteellisyyden havaitseminen ja siitä ilmoittaminen on ensisijaisesti esteellisen henkilön vastuulla. Estellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Esteellisenä poistumisesta tulee
tehdä pöytäkirjamerkintä, josta ilmenee estellisyyden olemassaolo ja sen
peruste.
Kunnanhallitus suosittelee, että esteellisyys merkitään pöytäkirjaan yhtenäisesti seuraavalla lauseella:
"Pöytäkirjaan merkittiin, että xx ilmoitti esteellisyytensä asian käsittelyyn
hallintolain 28 §:n kohta x perusteella ja poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn ajaksi."
Pöytäkirjamerkinnöistä järjestetään henkilöstölle sisäistä koulutusta
esimerkiksi asianhallintajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä talvella
2021-2022.
Lyhytaikaiset sijaisuudet ja lomauttaminen
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Työantaja voi lomauttaa työntekijän lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimuksessa mainituissa tilanteissa, määrättyä menettelyä noudattaen. Ennen lomautusta työnantajan on selvitettävä, voidaanko lomautusuhan alla
olevalle työntekijälle tarjota muuta hänelle soveltuvaa työtä. Toimintaohjeena kunnassa on, että lyhytaikaisten sijaisten tarpeen arvioi johtoryhmä
rekrytointia esittävän toimialajohtajan asiassa tekemän valmistelun pohjalta. Sijaistarve myös lyhytaikaisiin sijaisuuksiin syntyy yleensä
varhaiskasvatuksessa, opetustyössä ja ravitsemispalveluissa.
Asian siirtäminen
Jatkossa hallintoasiaa sisäisesti siirtävä lähettää asian asianhallintajärjestelmässä oikealle viranomaiselle ja ilmoittaa asiasta sähköpostiviestillä
vastaanottavalle viranomaiselle tai toimielimen kohdalla toimielimen esittelijälle.
Päätös

Hyväksyttiin.
__________

KVALT 11.11.2021 § 88

Hyväksyttiin.
__________
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TALOUSARVIORAPORTTI AJALTA 1.1. - 30.9.2021
KHALL 01.11.2021 § 171
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Liite 3
Kunnan toiminnassa ei kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut oleellisia muutoksia. Tilikauden tulos heikkeni kesäkuusta 1 000 eurolla ja oli
syyskuun lopussa - 63 000 euroa.
Korona-aika on ollut kuntamme väestökehityksen kannalta todella huonoa
aikaa. Väkiluku on tammi-syyskuussa vähentynyt 42 henkilöllä. Syntynyt
on vain 13 lasta. Suurimmat alle 15 v -ikäkuokat ovat 7, 10 ja 8 -vuotiaat.
Kehitys tulee vähentämään varhaiskasvatuksen painetta, mutta perusopetuksessa ei oppilasmäärä alkaneella valtuustokaudella juurikaan muutu.
Korona-ajan väestökehitys näkyy myös Rekipolskan vuokrausasteessa.
Työttömyysaste oli syyskuun lopussa 7,1 % eli samalla tasolla kuin vuosina ennen koronaa. Pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin selvästi lisääntynyt.
Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on alkuvuonna ollut 50 % korkeampi
viime vuoteen ja yli kaksinkertainen vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. Talousarviossa ei ole osattu tähän varautua ja valtuustolta haetaan ylitysoikeutta.
Nettoinvestoinnit ovat olleet alkuvuonna 3,35 milj. euroa, josta musiikkilukion osuus on 2,7 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli -2,28
milj.euroa.
Kuntakonsernin alkuvuoden taloudesta ja toiminnasta enemmän liitteenä
olevassa raportissa.
Esitys kj.

Kunnanhallitus,
1.

merkitsee talousarvioraportin 1.1. - 30.9.2021 tiedokseen ja saattaa
sen kunnanvaltuustolle tiedoksi, ja

2.

velvoittaa hallintokunnat ja tilivelvolliset huolehtimaan siitä että loppuvuoden aikana tehdään vain toiminnan kannalta aivan välttämättömät hankinnat, sekä

3.

esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 130 000 euron ylitysoikeuden kustannuspaikalle 001212 Työllisyyspalvelut ja työmarkkinatuki.

Ylitys katetaan säästyvillä hankintakuluilla ja verotulojen kasvulla.
Päätös
KVALT 11.11.2021 § 89
Liite 1

Hyväksyttiin.
__________
Tämän kokousasian ensimmäisen käsittelyn ja seuraavan kokousasian jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun uudelleen tästä kokousasiasta klo
20.21 (seuraavassa kokousasiassa selvitetyllä tavalla).
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Keskustelun kuluessa Sami Mäkelä esitti Tiina Haukilahden ja Marko Kulpakon kannattamana, että kohdan 3 mukaista 130 000 euron suuruista ylitysoikeutta ei myönnetä.
.
Koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys,
puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne,
jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Sami Mäkelän esitystä, äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 15 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös

Äänestystuloksen perusteella puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston hyväksyneen kunnanhallituksen esityksen.
_________
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VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
KVALT 11.11.2021 § 90

Hallintosäännön 14 luvun 115 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen
asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
Kunnanhallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole
lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden
johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Päätös

Marko Kulpakko jätti perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen kiinteistöveron korotuksen kohdentamisesta kiinteistöjen omistajien hyväksi mm
teiden auraukseen.
Pilvi Norrena jätti sosiaalidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmien aloitteen nuorisotilan perustamisesta.
Aloitteet ovat pöytäkirjan liitteenä.
Tämän asian käsittelyn aikana kävi ilmi, että puheenjohtajan äänen välittyminen etäyhteydessä oleviin jäseniin oli äänen säätämisen johdosta jäänyt
vaillinaiseksi edellisessä kokousasiassa Talousarvioraportti ajalta 1.1. 30.9.2021 siltä osin kun puheenjohtaja totesi keskustelun päättyneen.
Asian selvittämiseksi puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän kokousasian käsittelyn jälkeen ajalle 20.15 - 20.21, jonka jälkeen puheenjohtaja
palasi käsittelemään edellistä asiaa talousarvioraportista.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Seppo Seppä poistui kokouksesta kello 20.17.
__________
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT
KVALT 11.11.2021 § 91

Valmistelija toimistosihteeri Annika Rauma puh. 050 4436 880

Päätös

Ei ollut.
________
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VALITUSOSOITUS
KVALT 11.11.2021 § 92
Muutoksenhakukielto

Seuraaviin päätöksiin ei saa tehdä kuntalain 135 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Valitusoikeus

Asiat, §:t 82, 83, 90, 91
Seuraaviin päätöksiin saa tehdä kuntalain mukaisen kunnallisvalituksen:

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Asiat, §:t 84, 85, 86, 87, 89
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituksen saa tehdä:



asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa
kunnan jäsen

Sen lisäksi päätökseen, joka koskee yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä valituksen saa tehdä



Muutoksenhaun
maksu

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu viranomaisen toimialaansa kuuluvissa asioissa
maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on vaikutuksia sekä
rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
päätös on muutoin lainvastainen.

Valitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat



Valitusaika

valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki 136 §)
kunnallisen kansanäänestyksen toimittamista
virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana aikana: Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäville.
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan.
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KAUSTISEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Valituksen muoto

PÖYTÄKIRJA
§ 92
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11.11.2021

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kaustisen kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.kaustinen.fi- 17.11.2021 klo 10.00 alkaen ja asianosaisen päätös on annettu
postin kuljetettavaksi samana päivänä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitus on tehtävä kirjallisena.
Valituksessa on ilmoitettava:






päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmään on liitettävä:




Valituksen toimittaminen

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisen tai jäljennöksenä
todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisesta sekä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle
virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä aisakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä
tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se
on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Muu valitusviranomainen

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Puh. 02956 42 719
Fax. 02956 42 760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Virka-aika klo 8.00 - 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
§:t numero
Valitusviranomaisen yhteystiedot:

Lisätietoja
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