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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 Daniel Dahlbo och Anders Norrback samt fast-
ställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet tisdagen den 5.7.2016 
och hålles till allmänt påseende 14.7.2016. 
 
----- 
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Beviljande av avsked / Becker 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Ekonomichef Eivor Becker har till bildningsnämnden inkommit med en anhållan 
om avsked från den 1.1.2017 med anledning av uppnådd pensionsålder (Bilaga 
A). 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar ekonomichef Eivor Becker avsked från den 1.1.2017 
med anledning av uppnådd pensionsålder. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ekonomichef för bildningsnämnden 
 
Bilaga A-B 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Tjänsten som ekonomichef har varit utannonserad att sökas via annons, sta-
dens hemsida samt via Kuntarekry (Bilaga A). 
 
Totalt sökte 16 personer tjänsten inom utsatt tid (Bilaga B). 15 personer konsta-
terades vara behöriga för tjänsten.  
 
Alla behöriga sökande kallas till intervju. Intervjugruppen består av nämndens 
ledamöter Lisa Bäckman-Perälä och Sam Lindén samt bildningsdirektören.  
 
Till bildningsnämndens sammanträde den 4.7.2016 beslöt intervjugruppen kalla 
Annika Wirén och Susanne Ivars för ytterligare intervju. 
 
Utgående från sökandes behörighet, meriter och gjorda intervjuer väljer bild-
ningsnämnden ekonomichef.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Susanne Ivars till ny ekonomichef. 
 
Prövningstid för tjänsten är 6 månader. 
 
 
 

Beslut: 
Ledamot Patrica Strömbäck anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 
ärendet. 
Ordförande Beatrice Kakkuri anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 
ärendet. 
 
Eftersom nämndens ordinarie ordförande var frånvarande från mötet och 
nämndens viceordförande som fungerade som ordförande för mötet anmälde 
jäv utsåg bildningsnämnden under den äldsta ledamoten Sven Backlunds led-
ning en ordförande för behandling av § 62. 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt på förslag av ledamot Anders Norrback utse 
ledamot Lisa Bäckman-Perälä till ordförande för § 62. 
 
Ledamot Lena Hummelstedt föreslog att Annika Wirén väljs till ny ekonomichef. 
 

 
Bildningsnämnden skred till val med slutna sedlar. Som rösträknare kallades  
protokolljusterarna. 
 
Efter det att samtliga ledamöter lämnat sina röstsedlar till ordföranden och  
protokolljusterarna räknat rösterna kunde ordförande Lisa Bäckman-Perälä 
konstatera att Annika Wirén erhållit fem (5) röster och Susanne Ivars två (2) 
röster. 
 
Ordförande kunde således konstatera att Annika Wirén av bildningsnämnden 
valts till ny ekonomichef och att prövningstiden för tjänsten är 6 månader. 
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Godkännande av förskolans läroplan 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Utbildningsstyrelsen publicerade år 2014 Grunderna för förskoleundervisning-
ens läroplan. Utgående från grunderna för läroplanen har en kommunal läro-
plan sammanställts. Den är gemensam för alla förskolor i Närpes.  
 
Den lokala läroplanen har utarbetats av en arbetsgrupp där alla stadens försko-
lelärare samt specialbarnträdgårdslärare ingått.  
 
Förskolelärarna har under läsåret två dagar deltagit fortbildning där innehållet i 
läroplanen behandlats.  
 
Barnen i förskolan har medverkat i uppgörandet av läroplanen genom diskus-
sion kring värdegrundsfrågor och det egna lärandet. Vårdnadshavarna har del-
tagit genom medverkande i värdegrundsdiskussioner. Läroplanen publiceras i 
elektronisk form. 
 
Länkadress till den kommunala läroplanen: 
 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/216386/esiopetus/tiedot 
 
(välj svenska uppe i högra hörnet) 
 
 
Läroplanens indelas i: 
- Utgångspunkter för hur förskoleundervisningen skall ordnas 
- Förskoleundervisningens uppdrag och allmänna mål 
- Verksamhetskultur som stöder växande och lärande 
- Principer för förskoleundervisningen 
- Stöd för barnets växande och lärande samt elevvård 

 
Undervisningen i förskolan ska vara helhetskapande och i den ingår fem lärom-
råden. Lärområdena ska genomföras utgående från barnens intressen och ge-
mensamma mål för undervisningen i läroplanen. Lärområdena beskrivs i modu-
len Gemensamma mål för undervisningen förverkligas genom lärområden. 
 
Läroplanen tas i bruk 1.8.2016. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna förslaget till läroplan för förskoleunder-
visningen samt konstaterar att den tas i bruk den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
 --------------- 
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Godkännande av läroplanen för den grundläggande utbildningen 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Utbildningsstyrelsen publicerade år 2014 Grunderna för läroplanen för den 
grundläggande utbildningen. Utgående från grunderna för läroplanen har en 
kommunal läroplan utarbetats som är gemensam för alla skolor inom den 
grundläggande utbildningen i Närpes.  
 
Läroplanen har behandlats i olika forum. En styrgrupp med representanter från 
olika skolstadier, speciallärare, bildningsdirektör och läroplanssekreterare bil-
dades våren 2015. Styrgruppen har sammanträtt 1-2 gånger per månad under 
läsåret 2015-2016 och diskuterat aktuella frågor i läroplanen samt granskat tex-
ten i den nationella läroplanen och skapat innehåll i den lokala läroplanen. Alla 
lärare har varit involverade i läroplansarbetet i olika stadieövergripande ämnes-
grupper. Dessutom har lärare deltagit i läroplansrelaterad fortbildning samt dis-
kussioner i lärarkollegierna kring vissa moduler i läroplanen. I skolorna har hål-
lits temadagar för eleverna kring läroplanens innehåll samt föräldramöten där 
vårdnadshavare har gett sin syn på värderingar, elevens motivation och hur en 
bra skola skall vara. Både elevernas arbete och vårdnadshavarnas reflektioner 
är med i formandet av den lokala läroplanen, speciellt delarna om värdegrund, 
synen på lärande och verksamhetskultur.  
 
Den lokala läroplanen publiceras i elektronisk form.  
 
Länkadress till den kommunala läroplanen:  
 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/75931/perusopetus/tiedot 
 
(välj svenska uppe i högra hörnet) 
 
 
Läroplanens indelas i: 
 
Gemensamma delar  
Här behandlas allmänna delar såsom värdegrund, synen på lärande, verksam-
hetskultur, lärmiljöer och arbetssätt, mångsidig kompetens, helhetsskapande 
undervisning och bedömning. 
Modulerna består av text från den nationella läroplanen samt lokal text som är 
placerad i slutet av textstycket. 
 
Det finns en del förändringar i bedömningsprinciper och -förfaranden i den nya 
läroplanen. Dessa kan läsas i sin helhet i modulerna Bedömningskulturens lo-
kala betoningar, Bedömning under studierna samt Slutbedömningen i den 
grundläggande utbildningen. Förändringarna i korthet: 
 
Utvecklingssamtalen med vårdnadshavare byter benämning till lärandesamtal 
för att ytterligare betona att det är själva lärprocessen som skall behandlas un-
der samtalen. Eftersom läroplanen lyfter fram vårdnadshavarnas delaktighet 
hålls lärandesamtal varje läsår. Eleverna skall delta i lärandesamtalen. De om-
fattar 20 minuter per elev och sker i första hand vid lämplig tidpunkt dagtid då 
läraren inte har undervisning. 
 
I läroplanen betonas den formativ bedömningen. Den skall ges kontinuerligt 
under hela läsåret och bygger på att läraren kommunicerar med eleven om hur 
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lärandet utvecklas. I formativ bedömning ingår även självvärdering och kamrat-
respons. I Närpes ordnas så kallade bedömningsdagar inkommande läsår då 
det satsas extra på att utveckla den formativa bedömningen. 
 
Mellanbetyg ges inte i åk 1-4.  
 
Årskurshelheterna  
Läroplanen är indelad i tre olika årskurshelheter; 1-2, 3-6 och 7-9. 
 
Läroämnen  
Här presenteras alla läroämnen. 
 
Ämnet omgivningslära som undervisas i åk 1-6 är nytt. I det ingår ämnena mil-
jö- och naturkunskap, biologi, geografi, fysik, kemi och element av hälsokun-
skap. 
 
Under läsåret 2016-2017 undervisas och bedöms i årskurs 6 istället för omgiv-
ningslära biologi och geografi samt fysik och kemi i enlighet med statsrådets 
förordning av 2001 (1435/2001) och den läroplan som uppgjorts i enlighet med 
den.  
 
 
 
Läroplanen tas i bruk 1.8.2016 i årskurs 1-6. I årskurs 7 tas läroplanen i bruk 
1.8.2017, i årskurs 8 1.8.2018 och i årskurs 9 1.8.2019. Dock tas kapitel 1-12 i 
läroplanen (med undantag för bedömning och valfria läroämnen) emellertid i 
bruk i årskurs 7-9 1.8.2016 i enlighet med föreskrift för grunderna för läroplanen 
för den grundläggande utbildningen (104/011/2014). 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter  
 
- godkänna förslaget till läroplan för den grundläggande utbildningen   
- att för åk 1-6 tas läroplanen i sin helhet i bruk 1.8.2016 
- att för åk 7-9 tas kapitel 1-12 (med undantag för bedömning och valfria 

 läroämnen) i bruk 1.8.2016 
- att för åk 7 tas läroplanen i sin helhet i bruk 1.8.2017 
- att för åk 8 tas läroplanen i sin helhet i bruk 1.8.2018 
- att för åk 9 tas läroplanen i sin helhet i bruk 1.8.2019 

 
 
 

Beslut: 
 Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
  
 --------------- 
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Godkännande av timplan för gymnasieutbildningen 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
För att få avgångsbetyg från ett finländskt gymnasium enligt den nya läroplanen 
GLP2016 krävs minst 75 avlagda kurser. Alla skall läsa antingen 47 (48) obliga-
toriska kurser, om man valt kort matematik eller 51 (52) obligatoriska kurser om 
man valt lång matematik.  
 
Utöver de obligatoriska kurserna skall den studerande plocka ihop minst 10 
(10) fördjupade kurser. För att uppnå minst 75 kurser kan den studerande 
plocka ihop de resterande kurserna av det utbud av riksomfattande och lokala 
fördjupade kurser samt riksomfattande och lokala tillämpade kurser som er-
bjuds i gymnasiet. Fördjupade och tillämpade kurser ordnas enligt intresse, 
resurs och gruppstorlek. 
 
I den nationella läroplanen 2016 är det endast små ändringar som har gjorts i 
gymnasiets nya timfördelning: 
 
- I Matematiken har alla en gemensam kurs, MaG1. Därefter väljer man 

 antingen lång eller kort matematik i fortsättningen. Totalt sett skall man 
 ha tio (10) obligatoriska kurser i lång matematik och sex (6) obligatoriska 
 kurser i kort matematik  

- En obligatorisk kurs har tagits bort i Geografi, en (2) obligatorisk kurs 
- En fördjupad kurs har tagits bort i fysik, en (1) obligatorisk och sex (7) 

 fördjupade kurser 
- En obligatorisk kurs har tagits bort i religion/livsåskådning, två (3)  

 obligatoriska kurser 
- En ny obligatorisk kurs i filosofi, två (1) obligatoriska kurser 
- En obligatorisk kurs har tagits bort i historia, tre (4) obligatoriska kurser 
- En ny obligatorisk kurs i samhällslära, tre (2) obligatoriska kurser 
- En ny obligatorisk kurs i studiehandledning, två (1) obligatoriska kurser 
 
 
Tre nya ämnesövergripande fördjupade kurser, kallas för temastudier och är 
skolspecifika kurser i respektive skola. 
I Närpes gymnasium erbjuds 
- TS1: Tvärvetenskapligt tänkande: Förintelsen, Krakow och O wi cim 
- TS2: Undersökande projektarbete med hjälp av digitala arbetssätt:  

 Närpes i ett tomatskal 
- TS3: Vardagskompetens: Hållbar livsstil 
 
 
Tre nya nationella tillämpade kurser, ämnesövergripande kurser i konststudier 
- KON1: Tvärkonstnärligt musikprojekt 
- KON2: Samtidskonst 
- KON3: Konst med alla sinnen 
 
Utöver detta kan kursinnehållet ha ändrats eller så har ordningen på kurserna 
flyttats om i jämförelse med den gamla läroplanen i de riksomfattande obligato-
riska och fördjupade kurserna. 
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Förslag till ny timplan för gymnasieutbildningen för unga i Närpes finns som bi-
laga A. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner gymnasiets nya timplan i enlighet med bilaga A 
och den träder ikraft från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av läroplanen för gymnasieutbildningen 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I grunderna för läroplanen för gymnasieutbildningen poängteras följande: 
 
Mångsidig allmänbildning  
Stödja gymnasieutbildningens allmänbildande undervisnings- och fostransupp-
drag. 
Bygga upp en allmänbildning som baserar sig på de vetenskapsområden som 
är knutna till läroämnena och på sambanden mellan dessa områden. 
Ge sådana studier som utvecklar mångsidiga kompetenser en större tyngd. 
Stödja färdigheter för ett hållbart levnadssätt, livslångt lärande och ett aktivt 
medborgarskap. 
 
Pedagogik och lärande   
Stödja en förnyelse av gymnasiets pedagogik och att gymnasiet öppnar sig mot 
samhället. 
Stödja användningen av mångsidiga studiemiljöer och digitala arbetssätt. 
Främja de studerandes kompetens att lära sig att lära. 
Stödja de studerande i att utveckla färdigheter som behövs för fortsatta studier 
på högskolestadiet och stärka de studerandes kunskaper om arbetslivet . 
  
Verksamhetskultur 
Främja en social och inkluderande verksamhetskultur. 
Ge stöd för fler gemensamma aktiviteter, kompetensdelning och mångsidigt 
samarbete.  
Handledning och stöd för de studerande.  
Stödja de studerande i gymnasiestudierna i enlighet med deras individuella ut-
vecklingsbehov. 
Stärka handledningen av de studerande och betona ett gemensamt handled-
ningsansvar. 
 
Temastudier 
Temastudierna är studier som kombinerar olika vetenskapsområden. De ger ett 
helhetsperspektiv på undervisningen och utvecklar de studerandes förmåga att 
gestalta och förstå större helheter än det enskilda läroämnet. Det centrala upp-
draget för temastudierna är att erbjuda de studerande möjligheter att kombinera 
och tillämpa kunskaper och färdigheter från flera olika läroämnen. Målen och 
innehållet i temastudierna ska preciseras och konkretiseras i läroplanen.  
 
 
Länkadress till den kommunala läroplanen:  
 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/4136653/lukiokoulutus/tiedot 
 
(välj svenska uppe i högra hörnet) 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna förslaget till läroplan för gymnasieutbild-
ningen och konstaterar att den träder ikraft från den 1.8.2016. 
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Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av Plan för morgon- och eftermiddagsvård från 1.8.2016 
 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Utbildningsstyrelsen har via föreskriften 1/011/2011 angett nya grunder för 
morgon- och eftermiddagsvården inom den grundläggande utbildningen. Inför 
hösten 2011 uppgjordes en plan för morgon- och eftermiddagsvården i Närpes 
utgående från utbildningsstyrelsens grunder.  
 
I samband med uppgörande av de nya läroplanerna för förskolan och den 
grundläggande utbildningen har även planen för morgon- och eftermiddagsvår-
den genomgåtts och delvis reviderats (Bilaga A).  
 
Personalen inom morgon- och eftermiddagsverksamheten har haft möjlighet att 
påverka innehållet i planen.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner Närpes stads plan för morgon- och eftermid-
dagsvården i enlighet med bilaga A och konstaterar att den träder ikraft från 
den 1.8.2016. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
1) KI från Direktionen vid Mosebacke skola 
2) Till vikarierande kurator har valts Christina Vikstrand 
 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden antecknar till kännedom punkterna 1-2. 
 
 

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: § 59, § 60, § 68 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65,      
§ 66, § 67 
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 

§ 9998, BILDN 2016-07-04 18:00 Sida 18



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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