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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Lisa Bäckman-Perälä och Ann-Christine Prinsén-
Jurlina  samt fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet ons-
dagen den 15.2.2017 och hålles till allmänt påseende torsdagen den 
23.2.2017. 
 
----- 
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Bildningsnämndens dispositionsplan 2017 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning:  
Verksamhetsplanen för 2017-2019 samt budgeten 2017 behandlades av bild-
ningsnämnden 26.10.2016 och godkändes enhälligt.  
 
Stadsfullmäktige behandlade och godkände budget 2017 samt ekonomiplan 
2017-2019 vid sammanträde 12.12.2016.  
 
Bildningsnämndens interna och externa kostnader brutto är 17.256.104 € för 
budgetåret 2017. De interna och externa intäkterna för 2017 är 1.111.720 €, 
vilket resulterar i ett netto på 16.144.384 €. Efter avskrivningarna på 139.620 € 
blir totala nettot 16.284.004 €.  
 
I bilaga A finns ett sammandrag av bildningsnämndens interna och externa 
kostnader inklusive avskrivningar samt intäkter för 2017.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden fastställer den slutliga dispositionsplanen för 2017 i enlighet 
med Bilaga A.  
 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom/ny upphandlingslag/nya tröskelvärden 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Från och med 1.1.2017 trädde en ny upphandlingslag i kraft. Den nya lagstift-
ningen baserar sig på EU:s direktiv om offentlig upphandling. Syftet är att för-
bättra kvaliteten på upphandlingarna samt att minska administrationen och kra-
ven. I tillägg innebär den nya lagen att de nationella tröskelvärdena höjs. 
 
För varor och tjänster höjs det nationella tröskelvärdet från 30.000 € till  
60.000 €. Detta innebär att varor och tjänster som överskrider detta värde ska 
utannonseras i Hilma (Hankintailmoitukset).  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Grundbeställning av läroböcker till den grundläggande utbild- 
ningen och förskoleundervisningen 2017-2018 

 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Upphandlingen av läroböcker till den grundläggande utbildningen och förskole-
undervisningen överskrider det nationella tröskelvärdet för varor och tjänster 
60.000 euro enligt § 25 i den nya upphandlingslagen, som trädde i kraft 
1.1.2017. Upphandlingen har varit införd i den elektroniska annonseringska-
nalen Hilma (hankintailmoitukset.fi) från och med 16.1.2017. Anbudsförfrågan 
har också skickats direkt till BTJ Finland Oy, Kirjavälitys Oy och När-Bok. 
 
Enligt bokslutet 2016 har läroböcker anskaffats till den grundläggande utbild-
ningen samt förskoleundervisningen för 127.075 euro utan moms.  
 
BTJ Finland Oy samt Kirjavälitys Oy har inlämnat anbud inom utsatt tid. Öpp-
nandet av anbuden protokollfördes 31.1.2017. En jämförelse mellan anbuden 
finns i bilaga.  
 
I beredningsskedet är anbudshandlingarna inte offentliga.  
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden utser Kirjavälitys Oy till leverantör av grundbeställningen av 
läroböcker till den grundläggande utbildningen och förskolorna inför läsåret 
2017-2018. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Grundbeställning av skolförnödenheter inför läsåret 2017-2018 
 
Bilaga A-B 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Anbud på grundbeställning av skolförnödenheter för läsåret 2017-2018 har in-
begärts av När-Bok samt Lekolar-Printel Oy i enlighet med anbudsförfrågan. 
Utöver alla skolor omfattas även Söff samt alla förskolor och daghem i Närpes 
stad av grundbeställningen.  
 
Upphandlingen överskrider inte det nationella tröskelvärdet för varu- och tjäns-
teupphandling 60.000 euro enligt § 25 i upphandlingslagen och har därför inte 
varit införd i den elektroniska annonseringskanalen Hilma (hankintailmoi-
tukset.fi). 
 
Under 2016 har skolförnödenheter anskaffats för 40.163 euro utan moms till 
skolorna, förskolorna och daghemmen.  
 
Inom utsatt tid har Lekolar-Printel Oy inlämnat anbud. Lekolar-Printel Oy är 
specialiserad på skol- och daghemsutrustning och har ett av marknadens bred-
aste produktsortiment. Närpes stad får en förmånlig nettoprislista över de van-
ligaste skolförnödenheterna. Intyg över skatter och lagbestämda sociala avgif-
ter finns som bilagor till offerten.   
 
I beredningsskedet är offerthandlingarna inte offentliga.  
 

Bildningsdirektörens förslag:  
Bildningsnämnden utser Lekolar-Printel Oy till leverantör av skolförnödenheter 
inför läsåret 2017-2018 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Anhållan om avsked från tjänst / Harry Sillanpää 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Ämneslärare Harry Sillanpää har till bildningsnämnden inkommit med en anhål-
lan om avsked från sin tjänst 0210 Ämneslärare i historia och samhällslära (Bi-
laga A). 
 
Anhållan om avsked beror på att Harry Sillanpää den 1.8.2017 uppnår ålders-
pension. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar ämneslärare Harry Sillanpää avsked från tjänsten 
0210 ämneslärare i historia och samhällslära från den 1.8.2017. 
 
Beslut om lediganslående av tjänsten fattas senare i vår av bildningsnämnden. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 
 
  Bilaga A 
 

Barnomsorgschef Ann-Christin Häggbloms beredning: 
Avgifterna för barndagvård har tidigare följt lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (734/1992) men från och med 1.3.2017 bestäms klientavgif-
terna för småbarnspedagogik genom en ny lag, Lag om klientavgifter inom 
småbarnspedagogik 1503/2016 (Bilaga A).  
 
Till största delen följer den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedago-
gik den tidigare lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården men vissa 
ändringar har gjorts enligt följande: 
 
2§ Definitioner 
5) definieras småbarnspedagogik på heltid som småbarnspedagogik som om-
fattar minst 35 timmar/vecka och  
6) definieras småbarnspedagogik på deltid som småbarnspedagogik som om-
fattar mindre än 35 timmar/vecka. 
 
Tidigare har dagvård på heltid definierats som dagvård som omfattat mera än 
25 timmar/vecka och deltid som dagvård som omfattat max 25 timmar/vecka. 
 
4§ Månadsavgift och uttagande av den 
- Avgiftsbeloppet ska avrundas till närmaste euro. 
- Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas 

småbarnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt 
den familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 
(661/2009). 

 
Tidigare har avgifterna avrundats till närmaste cent. 
Avgifterna för de vårdnadshavare som bor på olika adresser har tidigare fast-
ställts skilt för båda vårdnadshavarna (om de haft gemensam vårdnad)  utgå-
ende från vars och ens vårdnadshavares inkomster och behov av dagvård un-
der den tid barnet vistats och varit i dagvård hos respektive vårdnadshavare. 

 
 
5§ Månadsavgift för småbarnspedagogik på heltid 
- Inkomstgränserna för familjers storlek på 2 och 3 personer ändrats till   

1915€/månad. 
 
Inkomstgränsen för familjers storlek på 2 personer har varit 1403€/månad och 
för 3 personer 1730€/månad enligt de indexjusteringar som trädde i kraft 
1.8.2016. 
 
6§ Månadsavgift för småbarnspedagogik på deltid 
- Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 h/vecka   

får månadsavgiften uppgå till högst 60% av heldagsavgiften. 
- Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 h/vecka 

kan heltidsavgift tas ut. 
- Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20h/vecka 

men mindre än 35 h/vecka ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid 
barnet deltar i småbarnspedagogik 
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Tidigare har 60% av heldagsavgiften tagits ut för halvdagsgvård som varit max 
25h/vecka. För både halvdags- och heldagsvård har dagvårdsavgifterna tagits 
ut i proportion till hur många dagar/månad som varit avtalade, t.ex. 9d/månad, 
13 d/månad och 17 d/månad där 21d/månad har varit det maximala antalet da-
gar/månad. 
För att kunna ta i bruk en timbaserad månadsavgift krävs en noggrann bokfö-
ring av barnens ankomst- och avhämtningstider vilket i dagsläget inte är möjligt 
att genomföra för personalen inom småbarnspedagogiken. Tanken är dock att 
under våren köpa in programvara och smarttelefoner som möjliggör att vård-
nadshavarna via vårdplatsernas smarttelefoner kan logga in och ut sina barn 
vid ankomst och avhämtning så att en timbaserad månadsavgift skulle kunna 
införas hösten 2017. Därmed skulle man ännu under vårterminen använda sig 
av den tidigare dagvårds debiteringen som baserar sig på avtalade da-
gar/månad 
 
8§ Bestämmande av avgifter för syskon 
Om fler än ett barn i samma familj deltar i kommunal småbarnspedagogik, kan                
klientavgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid bestämmas 
enligt 5 §. För nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogik på heltid kan 
en avgift bestämmas som är högst 90 procent av avgiften för det yngsta barnet. 
För varje följande barn får avgiften vara högst 20 procent av avgiften för det 
yngsta barnet. Avgiften för andra barn än det yngsta barnet i familjen ska be-
stämmas utifrån den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för 
det yngsta barnet. 
 

Tidigare och i den senaste uppdateringen av Lagen om klientavgifter inom soci     
al- och hälsovården 387/2008 § 7a som trädde ikraft 1.8.2016 har en högsta 
summa bestämts även för nästa barn, från 1.8.2016 är den 210 euro/månad. 
För varje följande barn ska avgiften vara 20 procent av avgiften för det yngsta 
barnet. 
Detta innebär nu att det andra barnet får en ”syskonrabatt” oavsett vilken avgift 
man kommer upp till. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att från 1.3.2017: 
 
 - Definiera småbarnspedagogik på heltid som småbarnspedagogik som                     
omfattar minst 35 timmar/vecka och småbarnspedagogik på deltid som små-
barnspedagogik som omfattar mindre än 35 timmar/vecka. 
-    Avgiftsbeloppet ska avrundas till närmaste euro. 
-  Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser, men det ordnas små-
barnspedagogik för barnet endast i en kommun, bestäms avgiften enligt den 
familjs inkomster hos vilken barnet har sin bostad enligt lagen om befolknings-
datasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). 
-  Inkomstgränserna för familjers storlek på 2 och 3 personer ändras till      
1915€/månad 
-    Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 h/vecka tas 
en deltids månadsavgift som uppgår till högst 60% av heldagsavgiften och med 
beaktande av avtalade dagar/månad för tiden 1.3-31.7.2017 
-    Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 h/vecka tas 
en heltids månadsavgift ut med beaktande av avtalade dagar/månad för tiden 
1.3-31.7.2017 
- Om fler än ett barn i samma familj deltar i kommunal småbarnspedagogik, 

kan för nästa barn i åldersordningen  en avgift bestämmas som är högst 90 

§ 9, BILDN 2017-02-13 18:00 Sida 11



procent av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn får avgiften 
vara högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för andra 
barn än det yngsta barnet i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade 
avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. 

 
-    Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken i Närpes tas upp till ny behand-
ling under våren 2017 

 
 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
 --------------- 
 
 
 
 

§ 9, BILDN 2017-02-13 18:00 Sida 12



Inrättande av tjänst / förskollärare 
 

 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I samband med fastställande av ramar för 2017 och fastställande av budget 
och ekonomiplan för 2017-2019 anhöll bildningsnämnden om medel för att 
kunna inrätta en ny förskollärartjänst från den 1.8.2017. Detta beviljades både i 
bildningsnämndens och stadsfullmäktiges behandling av budgeten för 2017.  
 
Förskollärartjänsten skulle alternera mellan den förskola i Närpes stad som har 
över 20 barn i gruppen och således behöver delas i två grupper med två förs-
kollärare.  
 
Bildningsnämnden har nu i många år anställt en förskollärare endast för ett år i 
gången men eftersom behovet inte kommer att minska i enlighet med nu rå-
dande elevstatistik hör det till god arbetsgivaranda att inrätta en förskollärar-
tjänst tillsvidare. 
 
Det är Mosebacke förskola och Stenbackens förskola som har så stora grupper 
att de överstiger 20 elever. Förskolläraren alternerar mellan dessa enheter en-
ligt behov. 
 
För att tjänsten skall göras så flexibel som möjligt bör den som väljs till förskol-
lärare även ha behörighet att undervisa i åk 1-6. Detta för att säkerställa att 
man om behovet av förskollärare skulle förändras kan placera förskolläraren i 
en åk 1-6 klass. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden anhåller till stadsstyrelsen om att få inrätta en förskollärar-
tjänst i Närpes stad med undervisningsskyldighet även i åk 1-6 om behov före-
ligger. Tjänsten skulle besättas från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Anhållan om avsked / Thomas Jacobson 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Thomas Jacobson har till bildningsnämnden inkommit med en anhållan om av-
sked från tjänsten som ämneslärare i fysik och matematik vid Närpes gymna-
sium (0409) från den 1.8.2017 (Bilaga A). Jacobson är tjänstledig innevarande 
läsår. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar Thomas Jacobson avsked från tjänsten 0409 äm-
neslärare i fysik och matematik vid Närpes gymnasium från den 1.8.2017. 
 
Beslut om tjänstens lediganslående tas senare i vår. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Anhållan om avsked / Jyrgen Wiklund 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Jyrgen Wiklund har till bildningsnämnden den 7.2.2017 inkommit med en anhål-
lan om avsked från tjänst 0204 Ämneslärare i finska (Bilaga A). Wiklund önskar 
säga upp tjänsten från den 13.2.2017. 
 
Wiklunds uppsägningstid är en månad varför ledigt egentligen borde beviljas 
först från den 7.3.2017. Eftersom en behörig vikarie har kunnat rekryteras med 
kort varsel så torde nämnden kunna bevilja Wiklund avsked i enlighet med 
hans anhållan. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar Jyrgen Wiklund avsked från tjänst 0204 ämneslärare 
i finska från den 13.2.2017. 
 
Beslut om lediganslående av tjänsten fattas senare i vår. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Anhållan om avsked / Kristina Örn 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Kristina Örn har till bildningsnämnden inkommit med en anhållan om avsked 
från tjänsten som klasslärare 0105 (nu placerad i Yttermark skola)  från den 
1.8.2017 (Bilaga A).  
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar Kristina Örn avsked från tjänst 0105 klasslärare från 
den 1.8.2017. 
 
Beslut om tjänstens lediganslående tas senare i vår. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §1, § 2, § 3, § 4, § 10 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 11, § 
12, § 13 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING  §§  
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.  

 
 Rätt att begära omprövning 

 
Omprövning får begäras av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller 
fördel beslutet påverkar direkt (part).  

 
Tidsfrist för omprövningsbegäran 

 
Omprövning av ett ärende ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   

 
Omprövningsbegäran ska lämnas till omprövningsmyndigheten senast den sista 
dagen för omprövningsbegäran innan myndigheten stänger.  
 
 
En part (elevens vårdnadshavare) anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att 
brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses 
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.  
 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om 
den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighets-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning 
begäras den första vardagen därefter. 
 
 
Omprövningsmyndighet  
 
Omprövning begärs hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre  
Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35)  65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817    
E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form. 
 
I omprövningsbegäran, som riktas till omprövningsmyndigheten, ska uppges: 
 
– vilket beslut som avses  
– till vilka delar omprövning av beslutet begärs och hurdan omprövning som be-
gärs 
– på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska namnet på den som begär omprövning och personens 
hemkommun uppges. Om talan för den som begär omprövning förs av personens 
lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat om-
prövningsbegäran, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i om-
prövningsbegäran. 
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I omprövningsbegäran ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och öv-
rig nödvändig kontaktinformation. Om omprövningsmyndighetens beslut får delges 
som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
  
Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna begäran om omprövning. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte 
kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsända-
ren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. 
 
Till begäran om omprövning ska fogas:   
 
– det beslut som avses, i original eller kopia 
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över 
när tidsfristen för omprövningsbegäran har börjat 
– de handlingar som den som begär omprövning åberopar, om de inte redan tidi-
gare har lämnats till myndigheten. 
 
 
Protokoll 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Närpes stad / 
Bildningsnämnden 
 
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes (postadress och besöksadress) 
Tel.nr: 062249111 
Fax nr: 062241285 
E-post: staden@narpes.fi 
Öppettider för kommunens registratur: 8-15.45. 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: 029 5642760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: 029 5642780 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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