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Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen
KuntaL § 54:
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. Kunnanvaltuuston työjärjestyksessä voidaan määrätä myös pidemmästä kutsuajasta.
KuntaL § 58 mom. 1:
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista
on läsnä.
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla .2017 ja kokouskutsu
on lähetetty valtuutetuille samana päivänä.

PUHEENJOHTAJA
1)

toimittaa nimenhuudon,

jonka jälkeen
2)

todetaan, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä olevien valtuutettujen määrä huomioon ottaen päätösvaltainen.

PUHEENJOHTAJA TOIMITTI
1)
nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 31 varsinaista valtuutettua ja kahden
varavaltuutetun
jonka jälkeen
2)

kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja
valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi.

------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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olevien
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Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville
KuntaL § 62:
Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan.
KuntaL § 61:
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset
perustelut liitetään pöytäkirjaan.
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa
päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä,
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä.
KuntaL § 63:
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE
1)

valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan

2)

pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla

Kaupunginvaltuuston päätös:
Kaupunginvaltuuston päätti
1)
valita valtuutettu Emina Arnautovic´ ja valtuutettu Roger Kronlund tarkastamaan pöytäkirja 24.5.2018
2)

pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä www.narpes.fi 25.5.2018.

------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Takaushakemus vesijohtojen uusimiseksi Ylimarkun keskustan –
Pörtmossenin alueella
Talousjohtaja Kent-Ole Qvisén:
Övermark Vattenandelslag uusii vesijohtoja Närpes Vatten Ab:n jätevesiverkoston laajennustöiden yhteydessä Ylimarkussa. Vesijohdot uusitaan Ylimarkun
keskustan – Pörtmossenin alueella, ja työ koskee kaikkiaan noin 100 liittymää.
Kustannukseksi arvioidaan 130 000 euroa (alv 0 %), ja se rahoitetaan pankkilainalla. Laina otetaan Närpiön Säästöpankista, laina-aika on 10 vuotta ja lainaa
lyhennetään tasaerinä. Laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin 1 %:n marginaalilla.
Vuoden 2015 uudessa kuntalaissa tiukennettiin kuntien mahdollisuutta myöntää
takauksia. Lakiesityksen perusteluissa mainitaan kuitenkin erikseen kuntien
alueella sijaitsevat vesihuoltopalvelut tarkoituksena, johon takaus voidaan
myöntää.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
että Övermark Vattenandelslag -vesiosuuskunnalle myönnetään
130 000 euron lainalle Närpiön Säästöpankista 10 vuoden laina-ajaksi.
Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----Kaupunginvaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
Närpiö
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Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavan tarkistuksen hyväksyminen
Kaavoittaja Malin Haka:
Fortum Oyj on hakenut Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavan muuttamista,
ja Närpiön kaupunginhallitus on 7.11.2017, § 183 päättänyt alueen osayleiskaavan tarkistamisesta. Osayleiskaavan tarkistaminen noudattaa pitkälti niitä
ulkorajoja, jotka ovat voimassa olevassa osayleiskaavassa. Alue kattaa yhteensä noin 2000 ha.
Osayleiskaavaluonnos on ollut valmisteluvaiheessa nähtävänä 21.12.2017–
26.1.2018, ja tiedotustilaisuus pidettiin 9.1.2018. Luonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin 9 lausuntoa ja 4 mielipidettä. Mielipiteet ja lausunnot sekä vastaukset niihin käyvät ilmi liitteestä.
Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on laadittu valmisteluvaiheessa esitettyjen mielipiteiden ja lausuntojen nojalla.
Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten tuulivoimaloiden rakentaminen tuulivoimapuistoon, joiden kokonaiskorkeus on suurempi
kuin mitä nyt voimassa oleva osayleiskaava sallii.
Osayleiskaava koostuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi varatuista alueista (M-1). M-1-alueilla on osoitettu paikat (tv-1) 21 tuulivoimalan
rakentamiselle. Alueella on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen
tärkeitä alueita (luo-1 ja luo-2) sekä muinaismuistokohde tai -alue (sm). Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksessa pyritään ottamaan huomioon ympäristön
erityispiirteet.
Kaavaehdotuksen yleisten määräysten mukaan tuulivoimalan kokonaiskorkeus
saa olla enintään 230 metriä. Puiston melumallinnus on arvioitu tuulivoimalalla,
jonka lähdeääni on 106,5 dB.
Kalaxin tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettäväksi maakaapelilla Nixbackin
sähköasemaan ja sähkönsiirto puiston sisällä tapahtuu myös maakaapeleilla.
Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntämisen perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n
mukaisesti.

Hallintojohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
-

että Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hyväksytään,

-

että osayleiskaavaa voidaan pitää tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti,

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO

Otteen oikeellisuuden todistaa:
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että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville kolmenkymmenen (30) päivän
ajaksi ja samanaikaisesti pyydetään lausunnot rakennusvalvontajaostolta,
Länsirannikon ympäristöyksiköltä, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta,
Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjanmaan liitolta, Etelä-Pohjanmaan liitolta, Museovirastolta, Pohjanmaan museolta, Pohjanmaan pelastuslaitokselta, Liikenteen turvallisuusvirastolta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta, Viestintävirastolta, Puolustusvoimilta (Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnalta), Finavialta, Satakunnan Lennostolta, Fingridiltä, Vaasan Sähköverkko Oy:ltä, EPV Alueverkko Oy:ltä, Fortum Sähkönsiirrolta, Suomen riistakeskukselta, Metsähallitukselta ja Metsäkeskukselta.

Mikäli ehdotuksesta ei tule muistutuksia eivätkä lausunnot anna aihetta olennaisiin muutoksiin, asia viedään suoraan kaupunginvaltuustolle ja esitetään sen
hyväksymistä.
-----Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä
19.3.–17.4.2018. Tänä aikana jätettiin yksi muistutus. Lausunnot pyydettiin yllä
olevan luettelon mukaisilta tahoilta, ja ehdotuksesta toimitettiin kuusi lausuntoa.
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksesta sekä konsultin kommentit ovat liitteenä. Kopiot lausunnoista, muistutuksesta sekä kaavakartasta ovat myös erillisinä liitteinä. Muut asiakirjat ovat saatavilla kaavoitusosastolla.
Kaavoittajan esitys täydennyksiksi:
Muistutus ja lausunnot eivät anna aihetta muutoksiin.
Hallintojohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
-

että Kalaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hyväksytään ja

-

että alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitetaan viipymättä osayleiskaavan hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Göran Gjäls, Mikaela Björklund ja Hans-Erik Lindqvist ilmoittautuivat esteellisiksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Gun Granlund toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
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KVTO
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Kaupunginvaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Göran Gjäls, Mikaela Björklund ja Hans-Erik Lindqvist ilmoittautuivat esteellisiksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
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KVTO
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Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston tarkistuksen hyväksyminen
Kaavoittaja Malin Haka:
Fortum Oyj on hakenut Pielahden ja Bölen tuulivoimapuistojen osayleiskaavojen muuttamista, ja Närpiön kaupunginhallitus on 7.11.2017, § 184 päättänyt
alueiden osayleiskaavojen tarkistamisesta. Osayleiskaavojen tarkistaminen
noudattaa pitkälti niitä ulkorajoja, jotka ovat voimassa olevissa osayleiskaavoissa. Alue kattaa yhteensä noin 3690 ha. Molemmat osayleiskaavat yhdistetään
kaavamuutoksen yhteydessä yhteiseksi osayleiskaavaksi.
Osayleiskaavaluonnos on ollut valmisteluvaiheessa nähtävänä 21.12.2017–
26.1.2018, ja tiedotustilaisuus pidettiin 10.1.2018. Luonnoksen nähtävilläoloaikana jätettiin 9 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Mielipiteet ja lausunnot sekä vastaukset niihin käyvät ilmi liitteestä.
Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on laadittu valmisteluvaiheessa esitettyjen mielipiteiden ja lausuntojen nojalla.
Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa sellaisten tuulivoimaloiden rakentaminen tuulivoimapuistoon, joiden kokonaiskorkeus on suurempi
kuin mitä nyt voimassa olevat osayleiskaavat sallivat.
Osayleiskaava koostuu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M1) varatuista alueista. M-1-alueilta on osoitettu paikat (tv-1 ja tv-1/300) 41 tuulivoimalan rakentamiseen. Alueella on luonnonsuojelualueita (SL) ja Natura
2000 -verkostoon kuuluvia alueita. Alueella on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo-1, luo-2 ja luo-3) sekä maa-ainesten
ottoalue (EO) ja muinaismuistokohde tai -alue (SM).
Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksessa pyritään ottamaan huomioon ympäristön erityispiirteet.
Kaavaehdotuksen yleisten määräysten mukaan tuulivoimalan kokonaiskorkeus
saa olla enintään 250 metriä. Puiston melumallinnus on arvioitu tuulivoimalalla,
jonka lähdeääni on 106,5 dB.
Pielahden–Bölen tuulivoimapuisto suunnitellaan liitettäväksi Kristiinankaupungin sähköasemaan. Sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla tuulivoimapuiston sisällä.
Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntämisen perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n
mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
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KVTO
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Hallintojohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
-

että Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hyväksytään,

-

että osayleiskaavaa voidaan pitää tuulivoimapuiston rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti,

-

ja että ehdotus asetetaan nähtäville kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ja
samalla pyydetään lausunto seuraavilta tahoilta: rakennusvalvontaosasto,
Länsirannikon ympäristöyksikkö, Kristiinankaupunki, Teuvan kunta, Karijoen
kunta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Museovirasto, Pohjanmaan museo,
Pohjanmaan pelastuslaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto, Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto, Viestintävirasto, Puolustusvoimat (LänsiSuomen sotilasläänin esikunta), Finavia, Satakunnan Lennosto, Fingrid,
Vaasan Sähköverkko Oy, EPV Alueverkko, Fortum Sähkönsiirto, Suomen
riistakeskus, Metsähallitus ja Metsäkeskus.

Mikäli ehdotuksesta ei tule muistutuksia eivätkä lausunnot anna aihetta olennaisiin muutoksiin, asia viedään suoraan kaupunginvaltuustolle ja esitetään sen
hyväksymistä.
-----Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti
nähtävänä 19.3.–17.4.2018. Tänä aikana jätettiin kaksi muistutusta. Lausunnot
pyydettiin yllä olevan luettelon mukaisilta tahoilta, ja ehdotuksesta toimitettiin 9
lausuntoa.
Yhteenveto lausunnoista ja muistutuksista sekä konsultin kommentit ovat liitteenä. Kopiot lausunnoista, muistutuksista sekä kaavakartasta ovat myös erillisinä liitteinä. Muut asiakirjat ovat saatavilla kaavoitusosastolla.
Kaavoittajan esitys täydennyksiksi:
Kaavaselostukseen lisätään lentoestevalojen valaisusuunnitelmaehdotus. Muilta osin muistutukset ja lausunnot eivät anna aihetta toimenpiteisiin.
Koska kaavaehdotuksen täydennykset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei kaavaehdotus olennaisesti muutu, kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville Maankäyttö- ja rakennusastuksen 32 §:n mukaan.

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
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Hallintojohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
-

että Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta täydennetään kaavoittajan ehdotuksen mukaisesti,

minkä jälkeen kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle
-

että näin täydennetty Pielahden–Bölen tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus hyväksytään ja

-

että alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitetaan viipymättä osayleiskaavan hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Olav Sjögård ja Hans-Erik Lindqvist ilmoittautuivat esteellisiksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.
Sven Jerkku toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan.
-----Kaupunginvaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Olav Sjögård, Stig Simons ja Hans-Erik Lindqvist ilmoittautuivat esteellisiksi eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn.

------

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet
Ltk
KH
KVTO
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Pielahden päiväkodin tulevaa sijoituspaikkaa koskeva aloite
Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist:
Valtuutettu Linda Pellfolk on tehnyt aloitteen Pielahden päiväkodin tulevasta sijoituspaikasta. Tällä hetkellä päiväkoti toimii vuokralla omakotitalossa. Päiväkotitoiminnan harjoittaminen omakotitalossa ei ole optimaalista. Aloitteen mukaan
päiväkodin yhdistäminen Pielahden koulurakennukseen olisi luonnollinen ratkaisu. Koulu on täynnä niin pitkälle kuin tilastot pystyvät osoittamaan. Toiminta
on muuttunut koulussa siitä, kun koulu rakennettiin ja pohjaratkaisua voitiin kehittää. Aloitteessa ehdotetaan, että vuodelle 2021 myönnetään määräraha Pielahden koulun tilojen muuttamiseksi ja laajentamiseksi päiväkotia ja koulua varten ja että rakentaminen aloitetaan v. 2022. Vaihtoehtoisesti päiväkoti voisi olla
oma rakennuksensa koulupihan yhteydessä.
Sivistyslautakunnan lausunto
Sivistyslautakunta on antanut lausunnon aloitteesta. Lausunnossa todetaan
päivähoidon puolelta, että Pielahden päiväkodin tilat omakotitalossa on nyt remontoitu ja saatettu tarkoituksenmukaisemmiksi päiväkotitoimintaa varten. Tiloja, joita ei ole suunniteltu päiväkotitoimintaan, on vaikea saada täysin tarkoituksenmukaisiksi etenkin märkäeteisten, eteisten, wc- ja henkilöstötilojen osalta.
Päivähoidossa suhtaudutaan myönteisesti päiväkodin sijoittamiseen koulurakennukseen tai sen viereen, mikäli päiväkodin tilatarpeet ja -toiveet voidaan
täyttää sekä sisä- että ulkotilojen suhteen.
Pielahden koulussa on esikoulu ja vuosiluokat 1–6. Sivistysosaston mukaan
koulussa on tänä lukuvuonna yhteensä 68 oppilasta, joista 62 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Oppilasennuste näyttää vakaalta, mutta vuosiluokkien 1–6 oppilasmäärä ei ylitä 66 oppilasta. Näin ollen resurssien suunnittelu lähtee yhdysluokista. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että oppilaita jaetaan ryhmiin eri oppiaineissa ja että luokat voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, jos oppilaita on yli 25
tai yli 20, mikäli luokassa on pidennettyä oppivelvollisuutta suorittava oppilas.
Pielahden koulussa on lisäksi niin sanottu pienryhmä, joka tarvitsee omat tilansa. Tilat ovat tällä hetkellä maksimaalisessa käytössä eikä sellaisia tiloja ole,
joita voitaisiin osoittaa päivähoidon tarpeisiin.
Mikäli Pielahden päiväkoti sijoitetaan tulevaisuudessa koulun yhteyteen, se tulee tapahtua koulurakennuksen laajennuksella, jolloin tilat voidaan sovittaa päivähoidon toimintaan niin rakennuksen sisällä kuin pihamaan leikkialueilla. Siinä
vaiheessa on inventoitava koko koulun ja esikoulun tilat, jotta saadaan kaikille
osapuolille tarkoituksenmukainen ratkaisu ja koko rakennus nähdään uutena
hankkeena.
Sivistyslautakunta toteaa, ettei päiväkodilla tai koululla ole akuuttia uusien tilojen tarvetta. Jos tulevaisuudessa Pielahden koulun laajentamiseen on taloudellisia edellytyksiä päivähoidon, esikoulun ja koulun tarpeisiin mukautetuilla riittävillä sisätiloilla ja piha-alueilla, näiden toimintamuotojen kokoaminen samaan
rakennukseen on kokemusten valossa myönteistä.
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Johtopäätökset
Närpiön kaupungilla on myönteisiä kokemuksia päivähoidon, esikoulun ja koulun kokoamisesta samaan rakennukseen. Tilojen suunnittelussa on perusteltua
pyrkiä jatkossa kokoamaan nämä toimintamuodot samaan paikkaan.
Sivistyslautakunta toteaa, ettei päiväkodilla tai koululla ole akuuttia uusien tilojen tarvetta. Pielahden koulurakennuksen muutos- ja laajennustöiden mahdollinen suunnittelu- ja investointimääräraha voi nousta ajankohtaiseksi tulevien
vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
että yllä oleva selvitys annetaan vastaukseksi aloitteeseen ja
että valtuustolle esitetään, että aloite on näin ollen loppuun käsitelty.
Kaupunginhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

------
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Aloitteen esittäminen
Kun esityslistan asiat oli käsitelty loppuun, valtuutettu Linda Pellfolk, Laura Ehlers ja Anders Norrback esitti oheisen aloite.
Aloite ohjattiin kaupunginhallitukselle valmistelua varten.
------
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VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tiedoksianto tapahtuu sähköisesti, osapuolen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmen päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42611
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 08:00-16:15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
–
päätös johon haetaan muutosta
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–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
–
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut
tarpeelliset yhteystiedot. Mikäli valitusviranomaisen päätöksen saa antaa tiedoksi sähköisenä ilmoituksena, tulee ilmoittaa myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä
ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
–
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai
muu selvitys valitusajan alkamisesta
–
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten
suoritteista
perittävistä
maksuista
26.7.1993/701.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi tilata Närpiön kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö
Käyntiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö
Sähköpostiosoite: staden@narpes.fi
Faksinumero: 06 2241 285
Puhelinnumero: 06 2249 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 08:00-15:45
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