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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

§ 16 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

KuntaL § 54: 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. Kunnanvaltuuston työjärjestyk-
sessä 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 21.1.2016 ja kokous-
kutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä. 
 

 
PUHEENJOHTAJA 

 
1) toimittaa nimenhuudon, 

 
jonka jälkeen 
 
2) todetaan, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä olevien valtuu-

tettujen määrä huomioon ottaen päätösvaltainen. 
 

PUHEENJOHTAJA TOIMITTI 
1) nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 33 varsinaista valtuutettua ja kahden 

varavaltuutetun, 
 
jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien valtuutettu-

jen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

§ 17 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville 
 

KuntaL § 62: 
 

Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja al-
lekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan. 

 
KuntaL § 61: 

 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänes-
tänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätöseh-
dotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtä-
vä 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 oi-
kaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE 
 

1) valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla. 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston päätti 
 
1) valita valtuutettu  ja valtuutettu  tarkastamaan pöytäkirja 24.3.2016 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 24.3.2016. 

 
 
------ 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

ALLM 52/2011      LIITE  § 18 A-C 
 
§ 18 Närpiön keskustan kortteleiden 147 ja 148 sekä niihin liittyvien 

tori-, liikenne- ja viheralueiden asemakaavamuutoksen hyväksy-
minen 

 
SSTYR 13.10.2015, § 127 
SSTYR 26.01.2016, § 24 

 
Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 

Kaupunginhallitus on 13.10.2015 § 127 päättänyt muuttaa Närpiön keskustan 
korttelien 147 ja 148 sekä niihin liittyvien tori-, liikenne- ja viheralueiden asema-
kaavaa. Suunnittelutarve on tullut ajankohtaiseksi Lemminkäinen Talo Oy:n ha-
ettua kaavamuutosta, jotta alueelle voisi rakentaa vähittäiskaupan suuryksikön. 
Kortteli 147 pysyy ehdotuksen mukaan muuttumattomana ja sisältää tontin 3 ¾-
kerroksisille asuin-, liike- ja toimistorakennuksille, joissa vähintään 20 % asuin-
kerrosalasta on käytettävä liiketiloiksi (AL-2, k III u3/4). Kortteli 148 muutetaan 
kahdesta 3-kerroksisten talojen tontista ja yhdestä 3 ¾-kerroksisten asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten tontista, jossa vähintään 10 % asuinkerrosalasta on 
käytettävä liiketiloiksi, yhdeksi liikerakennusten tontiksi (KM I), jolle saa sijoittaa 
3.000 m2:n suuruisen vähittäiskaupan suuryksikön. Yleistä pysäköintialuetta 
(LP) ja lähivirkistysaluetta on muutettu. Torin ympärille pyritään kaavamääräyk-
sillä luomaan viihtyisä ympäristö. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 19.10.–
02.11.2015 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n ja Maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 30 §:n mukaisesti. Siitä ei jätetty mielipiteitä. Kaavaehdotus on ollut jul-
kisesti esillä valmisteluvaiheessa (vuorovaikutus) 16.–30.11.2015. Kaavaehdo-
tuksen nähtävilläoloaikana jätettiin kolme mielipidettä. Lisäksi ELY-keskus on 
antanut kommentteja luonnoksesta. Mielipiteet ja kommentit on otettu huomi-
oon kaavaehdotuksen laadinnassa. 
 
Kaavaselostus ja asemakaava ovat liitteinä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää 
 
että asemakaavan muutosehdotus koskien Närpiön keskustan kortteleita 147 ja 
148 sekä niihin liittyviä tori-, liikenne- ja viheralueita hyväksytään ja 
 
että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päiväksi ja siitä pyydetään lau-
sunnot rakennusvalvontajaostolta, Länsirannikon ympäristöyksiköltä ja Poh-
janmaan pelastuslaitokselta. 
 
Mikäli ehdotuksesta ei esitetä muistutuksia, jotka antaisivat aihetta olennaisiin 
muutoksiin, asia viedään suoraan kaupunginvaltuustolle ja esitetään sen hy-
väksymistä. 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

(§ 18 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

------ 
 
 

Kaavoitusinsinööri: 
Kaupunginhallitus on 26.01.2016 § 24 hyväksynyt asemakaavan muutosehdo-
tuksen, joka koskee Närpiön keskustan kortteleita 147 ja 148 sekä niihin liittyviä 
tori-, liikenne- ja viheralueita. Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 1.2.–
1.3.2016. Muistutuksia ei ole sinä aikana esitetty. Lausunnot on pyydetty ra-
kennusvalvontajaostolta, Länsirannikon ympäristöyksiköltä ja Pohjanmaan pe-
lastuslaitokselta. Rakennusvalvontajaosto ja Länsirannikon ympäristöyksikkö 
ovat antaneet lausunnot eikä niillä ollut kaavaehdotuksesta mitään muistutetta-
vaa. Lausunnot ovat liitteenä. 
 
Koska muistutuksia ei ole saapunut eivätkä lausunnot anna aihetta olennaisiin 
muutoksiin kaavaehdotukseen, asia viedään suoraan kaupunginvaltuustoon, 
jolle esitetään, että Närpiön keskustan kortteleiden 147 ja 148 sekä niihin liitty-
vien tori-, liikenne- ja viheralueiden asemakaavamuutos hyväksytään. 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH KVTO Närpiö 
 

ALLM 100/2015     LIITE  § 19 A-C 
 
 
§ 19 Aloite työryhmän asettamiseksi investointien tarkastamista  
 varten 

 
SSTYR 16.02.2016, § 38 
 

Talousjohtaja Kent-Ole Qvisén: 
Kaupunginvaltuutetut Marjo Österdahl, Michaela Esch ja Karl-Gustav Svedje-
bäck ovat tehneet aloitteen, jossa he esittävät, että valtuusto asettaa luotta-
mushenkilöistä ja viranhaltijoista ryhmän, jonka päätehtävänä on pitää silmällä 
investointeja ja niiden edistymistä suhteessa talousarvioon. Investoinneista pi-
täisi heidän mukaansa tiedottaa valtuustolle paremmin. 
 
Selvitys 
 
Tausta 
Kaupungin hallintosäännön § 82:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talo-
usarvioon toiminnan tavoitteet, määrärahat ja yksittäisten elinten tulosalueiden 
ja hankkeiden arvioidut tulot. Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät sen 
jälkeen talousarvion toteuttamisen käyttösuunnitelmat talousarviovuoden ajalle. 
Talousarvio sisältää myös investointihankkeita, joita eri lautakunnat ovat esittä-
neet talousarvioprosessin alussa. Kunkin investointihankkeen toteuttaminen ta-
lousarvion mukaisesti on lautakuntien vastuulla, samalla tavoin kuin käyttöbud-
jetti. 
 
Tekninen osasto, yhteistyössä asianosaisen lautakunnan kanssa, useimmiten 
ja käytännön syistä toteuttaa ja vastaa suurista korjaus- ja rakennushankkeista. 
Niiden yhteydessä asetaan myös hankeryhmä valvomaan investointihanketta. 
 
Tällä hetkellä kunkin lautakunnan vastuuhenkilöt seuraavat investointisuunni-
telman etenemistä. Mikäli investointisuunnitelmaa on tarve tarkistaa talousar-
viovuoden aikana, asia valmistellaan ja esitetään valtuustolle käsittelyä varten. 
Pienehköt tarkistustarpeet kerätään yhteen talousarviovuoden aikana ja käsitel-
lään useimmiten syksyllä ennen seuraavan vuoden talousarvion valmistelun al-
kamista. 
 
Hallintosäännön § 82:ssa säädetään lisäksi, että lautakuntien on vuosittain toi-
mitettava kaupunginhallitukselle raportit toiminnan ja talousarvion toteutumasta 
30.04 ja 31.08 mennessä. Tällä hetkellä lautakuntien vastuulla olevien yksittäis-
ten investointihankkeiden toteutumia ei raportoida. Hankkeet ovat useimmissa 
tapauksissa pieniä ja poikkeamat vähäisiä. Pienehköt ylitykset voidaan kattaa 
toisten hankkeiden alituksilla. 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
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(§ 19 jatkuu) 
 

Lisätiedotus ja seuranta 
Jotta yksittäisten investointihankkeiden tiedottamista ja seurantaa voitaisiin pa-
rantaa talousarviovuoden aikana, hallintosäännön § 82:n mukainen vaatimus 
kaupunginhallitukselle raportoimisesta talousarvion toteumasta voitaisiin ulottaa 
koskemaan myös kunkin lautakunnan investointihankkeiden edistymistä talous- 
arviovuoden aikana. Kaupunginhallitus voisi sen jälkeen toimittaa raportin edel-
leen valtuuston tiedoksi. 

 
Vuoden 2013 alussa valittiin ensimmäinen parlamentaarinen toimikunta kehit-
tämään kaupungin eri sektorien toimintaa kustannustehokkaampaan suuntaan, 
jotta kaupungin talous saataisiin pidettyä tasapainossa. Toimikunta valittiin uu-
delleen 10.3.2015 toimikaudeksi 2015–2016, ja siinä on yhdeksän jäsentä: 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, lau-
takuntien puheenjohtajat, poliittisen vähemmistön edustaja ja henkilöstön edus-
taja. Kaupunginjohtaja on toiminut esittelijänä ja talousjohtaja sihteerinä. Toimi-
kunta on kokoontunut useita kertoja viime vuosina. Koska toimikunnan työ on 
ollut erittäin tärkeää kaupungin talouden vakauttamiseksi, sen työn tulisi jatkua. 
Tehtäviin tulisi myös sisältyä tulevan taloussuunnitelmakauden investointien 
suuruusluokan esittäminen kuluvan vuoden talouskehityksen ja erilaisten en-
nusteiden pohjalta. 
 
Yhteenvetona esitetään, että investointihankkeista tiedottamista ja niiden seu-
rantaa parannetaan siten 

 
että lautakuntien raportit kaupunginhallitukselle toiminnasta ja talousarvion to-
teutumasta ulotetaan koskemaan myös yksittäisiä investointihankkeita, 
 
että kaupunginhallitus toimittaa raportit edelleen valtuuston tiedoksi ja 
 
että parlamentaarisen toimikunnan tehtäviä täydennetään siten, että tehtäväksi 
tulee myös esittää tulevan taloussuunnitelmakauden investoinneille tarkoituk-
senmukainen taso. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää 
 
antaa yllä olevan selvityksen vastaukseksi aloitteeseen ja 
 
että valtuustolle esitetään, että aloite on näin ollen loppuunkäsitelty. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
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(§ 19 jatkuu) 
 

 Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston jäsen Marjo Österdahl esitti, asia palautetaan lisäselvitys-
tä varten. 
Michaela Esch ym. valtuutetut kannattivat Österdahlin esitystä. 
Sven Jerkku ym. valtuutetut puolsivat jatkokäsittelyä. 
 
Kaupunginvaltuusto äänesti jatkokäsittelystä (Jaa) ja palauttamisesta (Ei). Ää-
nestyksessä annettiin kolmekymmentä (30) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä. 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on näin ollen päättänyt jatkaa 
asian käsittelyä. 
Valtuutettu Göran Gjäls esitti jatkokeskustelussa kaupunginhallituksen esityk-
seen lisäystä, joka kuuluu ”sekä esittää vaihtoehtoja tulevan taloussuunnittelu-
kauden investointien priorisointijärjestykseen”. Marianne Nyqvist-Mannsén ym. 
valtuutetut kannattivat esitystä. 
Marjo Österdahl ym. valtuutetut ilmoittivat, etteivät he kannata Gjälsin lisäehdo-
tusta. 
 
Kaupunginvaltuusto äänesti Göran Gjälsin lisäehdotuksen hyväksymisestä 
(Jaa) ja sen hylkäämisestä (Ei). Äänestyksessä annettiin kymmenen (10) Jaa-
ääntä ja kaksikymmentäneljä (24) Ei-ääntä. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on näin ollen päättänyt hyväksyä 
kaupunginhallituksen esityksen ilman lisäystä. 
 

------ 
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TEK 4/2016       LIITE  § 19 A-C 
 
§ 20 Närpiön keskustan valvontakamerat 

 
TEKN 02.03.2016, § 11 
SSTYR 08.03.2016, § 43 

 
Kaupunginhallitus myönsi vuoden 2016 investointien käsittelyn yhteydessä 
15 000 € määrärahan Närpiön keskustan valvontakameroita varten. Määräraha 
myönnettiin sillä edellytyksellä, että kaupungin eri elimille tiedotettaisiin asian 
taustatiedot. 
 
Pohjanmaan poliisilaitoksen aloitteesta on ehdotettu yhteistä kameravalvonta-
hanketta yhteistyössä Pohjanmaan muiden kuntien kanssa. Sillä pyrittäisiin pa-
rantamaan kuntalaisten turvallisuutta keskusta-alueilla. Ehdotuksen mukaan 
kunta hankkii kamerat, jotka linkitetään poliisin valvontakeskukseen Seinäjoelle. 
 
Valvontakamerat toimivat poliisin lisäsilminä ja tallentavat tietoa yöllisistä kulki-
joista, liikenteestä ja ajoneuvoista yleisillä paikoilla. Kameravalvontaa voidaan 
hyödyntää rikosten selvittelyssä, ja ne voivat ehkäistä monia rikoksia. 
 
Kun henkilö on valvotulla alueella ja tekee rikosilmoituksen, tilannekeskusope-
raattori voi suunnata kamerat ilmoittajan ohjeiden mukaisesti ja tallentaa tapah-
tumia myöhempää selvitystä varten. Kameravalvonta jo sinällään ehkäisee ri-
koksia ja ilkivaltaa sekä edistää turvallisuuden tunnetta. 
 
Pohjanmaalla on viitisenkymmentä valvontakameraa hankkeen päätyttyä. Vaa-
sassa on yli 20 valvontakameraa, Seinäjoella yli 700 valvontakameraa eri kiin-
teistöissä tms. 
 
Kunta vastaa kameroiden huollosta. 
 

Tekninen johtaja esittää: 
Lautakunta esittänee kaupunginhallitukselle  
 
että hanke toteutetaan. 
 

Päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Närpiön kaupunki osallistuu 
yhteiseen kameravalvontahankkeeseen teknisen lautakunnan esityksen mukai-
sesti. 
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Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
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(§ 20 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Kaupunginhallituksen jäsen Michaela Esch esitti, asia palautetaan lisäselvitystä 
varten. 
Varajäsen Tony Wesander ym. jäsenet kannattivat Eschin esitystä. 
 
Kaupunginhallitus äänesti jatkokäsittelystä (Jaa) ja palauttamisesta (Ei). 
Äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa-ääntä ja viisi (5) Ei-ääntä. 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on näin ollen päättänyt jatkaa asian 
käsittelyä. 
Asiasta ei jatkokäsittelyssä enää syntynyt keskustelua, joten kaupunginhallitus 
päätti näin ollen esittää asian valtuustolle kaupunginjohtajan esityksen mukai-
sesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston jäsen Karl-Gustav Svedjebäck esitti, asia palautetaan li-
säselvitystä varten. Michaela Esch ym. valtuutetut kannattivat Svedjebäckin 
esitystä. 

                       Sven Jerkku ym. valtuutetut puolsivat jatkokäsittelyä. 
   
Kaupunginvaltuusto äänesti jatkokäsittelystä (Jaa) ja palauttamisesta (Ei). Ää-
nestyksessä annettiin 19 Jaa-ääntä ja 16 Ei-ääntä.  
 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on näin ollen päättänyt jatkaa 
asian käsittelyä. 
Valtuutettu Anders Järvinen esitti jatkokeskustelussa kaupunginhallituksen esi-
tykseen seuraavaa lisäystä: ”mutta että yleisö pääsee näkemään kameraval-
vontaa internetin kautta”. Hänen esityksensä ei saanut kannatusta ja näin ollen 
raukesi. 
Varavaltuutettu Daniel Dahlbo esitti, ettei kaupunki lähde mukaan kameraval-
vontahankkeeseen. Linda Pellfolk ym. valtuutetut kannattivat Dahlbon esitystä. 
Kaupunginvaltuusto äänesti kaupunginhallituksen esityksestä (Jaa) ja Daniel 
Dahlbon esityksestä (Ei). Äänestyksessä annettiin viisitoista (15) Jaa-ääntä ja 
kaksikymmentä (20) Ei-ääntä. 
 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on näin ollen päättänyt olla osal-
listumatta yhteiseen kameravalvontahankkeeseen. 
 

------ 
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ALLM 28/2016      LIITE  § 19 A 
 
§ 21 Kauppakirjan hyväksyminen / myyjä: Närpes församling, ostaja: 

Närpiön kaupunki 
 

SSTYR 08.03.2016, § 44 
 

Kaavoitusinsinööri Bo-Erik Liljedal: 
Samalla kun sairaalanmäen ”Palvelukeskuksen” suunnittelu aloitettiin, käynnis-
tettiin myös neuvottelut Närpiön seurakunnan kanssa lisämaan ostamisesta. Li-
sämaata tarvitaan, jotta rakennusten etelänpuoleiselle huolto- ja pelastustielle 
saadaan riittävästi tilaa. 
 
Kauppa koskee noin 2 580 m2:n suuruista alaa kiinteistöstä Klaresund RNro 
1:129 Klaresundin kylässä. Kaupan kohteen arvoksi on arvioitu 12 900 euroa 
(= 5 €/m2). 
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen Närpiön kaupungin ja Närpes församlingin välinen kauppakirja hy-
väksytään. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund ei osallistunut tiedossa 
esteellisyyden takia. 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund ei osallistunut tiedossa 
esteellisyyden takia. I varapuh.joht. Karl-Gustav Svedjebäck toimi tämän pykä-
län puheenjohtajana. 
 
 

------ 
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VALITUSOSOITUS 
 

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdis-
tettu 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 päättymis-
tä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tie-
doksianto tapahtuu sähköisesti, osapuolen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon kolmen päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä 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 vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
– päätös johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-

tosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
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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 an-
taa tiedoksi sähköisenä ilmoituksena, tulee ilmoittaa myös sähköpos-
tiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljen-

nöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 

muu selvitys valitusajan alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
26.7.1993/701. 

 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi tilata Närpiön kau-
pungin 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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