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§ 35 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 8.9.2016 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 32 varsinaista valtuutettua ja kahden 

varavaltuutetun 
 

jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien 

valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 28 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 Matts-Erik Viklund ja valtuutettu Roger Kronlund tarkas-
tamaan pöytäkirja 22.9.2016 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 23.9.2016. 

 
 
------ 
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ALLM 60/2016      LIITE § 37 A 
 

§ 37 Hakemus kaikista luottamustehtävistä vapauttamiseksi 
 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Ann-Charlotte Åkerman hakee vapautusta kaikista luottamustehtävistään henki-
lökohtaisten syiden nojalla. 
Åkerman on jäsenenä kaupunginvaltuustossa, perusturvalautakunnassa ja pe-
rusturvalautakunnan yksilöasioiden jaostossa sekä varajäsenenä Kårkullan 
kuntayhtymän valtuustossa. 
 
Perusturvalautakunta nimeää yksilöasioiden jaoston, minkä vuoksi lautakunta 
päättää myös vapautuksesta. Muilta osin luottamustehtäviin valinnan tekee 
kaupunginvaltuusto, jonka on myös päätettävä vapautuksesta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Ann-Charlotte Åkermanille myönnetään vapautus kaupunginvaltuuston ja 
perusturvalautakunnan jäsenen sekä Kårkullan kuntayhtymän valtuuston vara-
jäsenen luottamustehtävistä. 
 
että varajäsen Daniel Dahlbo saa paikan kaupunginvaltuustosta, että perustur-
valautakuntaan valitaan uusi jäsen ja että Kårkullan kuntayhtymän valtuustoon 
valitaan uusi varajäsen. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuuston päätti 
 
että Ann-Charlotte Åkermanille myönnetään vapautus kaupunginvaltuuston ja 
perusturvalautakunnan jäsenen sekä Kårkullan kuntayhtymän valtuuston vara-
jäsenen luottamustehtävistä. 
 
että varajäsen Daniel Dahlbo saa paikan kaupunginvaltuustosta ja että perus-
turvalautakunnan uudeksi jäseneksi nimetään Kristin Åbonde ja että Anna-Liisa 
Ström nimetään Kårkullan kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi. 
 

------ 
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ALLM 61/2016     LIITE § 38 A-G 
 

§ 38 Toiminnan talouspuitteet vuosina 2017–2019 
 

Talouspäällikkö Kent-Ole Qvisén: 
 
1. Tilinpäätös 2015. 
 
Vuoden 2015 tilinpäätös osoitti 216 489,70 euron ylijäämää. 
Lautakunnat tekivät erinomaista työtä maksimoimalla tuotot siten, että tuottoja 
saatiin 1,1 miljoonaa euroa enemmän samalla kun menot jäivät 0,7 milj. euroa 
budjetoitua vähäisemmiksi. Verotuotto alitti budjetin 0,4 milj. eurolla, kun taas 
valtionosuudet ylittivät sen 0,2 milj. eurolla. 
Ylijäämäkertymä kasvoi 3,1 miljoonaan euroon. 
 
 
2. Talousarvio 2016 
 
Vuoden 2016 talousarvio osoittaa 0,3 miljoonan euron ylijäämää. Talousarvio-
seurannan (31.07.2016 tilanne) mukaan tuotot lisääntyvät jonkin verran ja me-
not muilta osin jäävät budjetoitua vähäisemmiksi. Erikoissairaanhoito on budje-
toidulla tasolla. 
Käyttöpuolella ei liene suurta tarvetta budjettimuutoksiin, ja mahdolliset tiettyjen 
momenttien ylitykset täytyy kompensoida muiden momenttien säästöillä. 
Valtionosuudet on arvioitu liian alhaisiksi, jonka vuoksi niitä tulisi korjata jonkin 
verran ylöspäin syksyn aikana. 
Kuukausikohtainen verotuotto on ollut vuoden alkupuoliskolla hyvä. Vuoden 
2015 verojen maksuunpano osoittaa myös jonkin verran lisäystä vuoteen 2014 
verrattuna. 
Kaupunki on valitettavasti saanut hiukan liikaa veroja vuosina 2014–2015, min-
kä vuoksi ennakkoja korjataan oikaisutilityksen yhdessä tämän vuoden marras-
kuussa. ”Rytmihäiriön” summa on noin 500 000 euroa, joten oikaisu on merkit-
tävä. 
Kunnallisvero voi tämän vuoksi jäädä jonkin verran budjetoitua pienemmäksi, 
kun taas yhteisövero ylittää budjetoidun summan. 
 
Koska nettomenot pysyvät kokonaisuutena katsoen hyvin budjetin puitteissa, 
verotuottojen supistumista voidaan kompensoida supistuneilla nettomenoilla ja 
kasvaneilla valtionosuuksilla. 
Mikäli toiminnassa ei tapahdu dramaattisia muutoksia syksyn aikana, budjetoitu 
0,3 milj. euron ylijäämä on saavutettavissa. 
 
3. Talousarviokehys vuodelle 2017 
 
Yleistä 
Maamme talouskehitys polkee yhä paikallaan. Rakentaminen on vauhdittunut, 
mikä näkyy myös Närpiössä, mutta viennin on vaikea päästä kunnolla vauhtiin. 
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(§ 38 jatkuu) 
 

Hiljattain solmittu kilpailukykysopimus supistaa kuntien henkilöstömenoja vuo-
sina 2017–2019. Suorien palkkamenojen arvioidaan supistuvan 1,4–1,5 % ja 
henkilösivukulujen 1 %. 
Kuntaliiton arviot ensi vuoden valtionosuuksista ovat vielä epävarmoja, koska 
valtio ottaa takaisin kaikki säästöt, jotka kunnat saavat kilpailukykysopimuksen 
kautta. 
Indeksikorotuksia ei tehdä vuodelle 2017, koska ne on jäädytetty tulevilta vuo-
silta. Aiempina vuosina päätetyt valtionosuusleikkaukset toteutetaan täysimää-
räisinä. Perustoimeentulotuen siirtyminen KELAlle vähentää kuntien suoria val-
tionosuuksia noin 35 milj. eurolla. Vuoden 2017 valtionosuusprosentin arvioi-
daan kattavan noin 25,24 % asukkaiden peruspalvelujen arvioiduista kustan-
nuksista. 
 
Närpiön kaupunki 
Kuntien valtionosuuksien uusi laki supisti Närpiön kaupungin valtionosuuksia 
1,2 milj. euroa kaudella 2015–2017. 
Vähennys on noin 500 000 euroa vuodessa kaudella 2015–2016 ja noin 
200 000 euroa vuodessa 2017. Koska kaupunki päätti kielistatuksen muuttami-
sesta, kaupunki voi kuitenkin odottaa valtionosuuksien kasvavan vuodesta 
2016 lähtien. 
Vuoden 2016 valtionosuuksia aiotaan vielä tarkistaa syksyn aikana, mutta ne 
joka tapauksessa ylittävät vuodelle 2016 budjetoidun määrän. 
Kilpailukykysopimuksen arvioidaan supistavan kaupungin valtionosuuksia 
660 000 euroa vuonna 2017. Valtionosuuksien jako kuntien kesken on vielä 
epäselvä, mutta se selvinnee tämän kuukauden aikana.Vuoden 2017 valtion-
osuuksien ensimmäiset alustavat laskelmat, mukaan lukien kilpailukykysopi-
muksesta aiheutuvat leikkaukset, osoittavat noin 0,7 euron lisäystä vuoden 
2016 budjettiin. 
Verontasaus kasvaa noin 0,4 miljoonaa, ja opetuksen ja kulttuurin valtionosuus 
vaihtaa etumerkkiään ja muuttuu plus-merkkiseksi, mikä tuottaa noin 
0,3 miljoonaa euroa. 
 
Kilpailukykysopimus vaikuttaa myös vuoden 2017 kunnallisveroon negatiivises-
ti. Palkkasumma supistuu jonkin verran, ja lisäksi vähennysten pienet korjauk-
set vaikuttavat negatiivisesti. 
Kunnallisveron arvioidaan supistuvan koko maassa 1,3 % vuonna 2017. Närpi-
ön kaupungin kunnallisveron arvioidaan supistuvan 2,7 % nykyisestä vuoden 
2016 budjetista. Jos budjettia korjataan nyt syksyllä 400 000 euroa alaspäin, 
vähennyksen voidaan arvioida olevan 1,2 %. Se toisi 25,5 milj. euroa kunnallis-
veroa vuonna 2017. 
Yhteisövero on yllättänyt myönteisesti, ja sen voidaan arvioida nousevan 
2,1 milj. euroon. 
Kiinteistövero kasvaa hieman 2,7 milj. euroon. 
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(§ 38 jatkuu) 
 

Seuraavana vuonna ei tehdä normaalien palkkaliukumien lisäksi mitään pal-
kankorotuksia, ja sen sijaan henkilöstömenojen arvioidaan supistuvan ensi 
vuonna yhteensä 680 000 euroa kilpailukykysopimuksen vuoksi. 

 
Toimintamuutokset 
Sektoreiden vastaavat virkamiehet ovat tehneet esityksiä lisävarojen tarpeesta 
vuodelle 2017, liitteiden mukaisesti. Esitysten nettomeno on kaikkiaan 0,8 milj. 
euroa sen jälkeen, kun valmistelu on käynyt keskusteluja eri osastojen kanssa. 
Liitteestä ilmenee lautakuntien budjettikehys nettomenoille, joihin sisältyvät 
yleiset henkilöstömenojen vähennykset mutta eivät sisäiset siirrot. 

 
Alla selvitetään ehdotettuja toimintamuutoksia, poislukien henkilöstömenojen 
vähennykset. 
 
Keskusvaalilautakunta 
Kuntavaalit käydään ensi vuonna, minkä arvioidaan tuovan 20 000 euron me-
not. 
 
 
Kaupunginhallitus 
Kaupunginhallitus esittää nettomenojen lisäämistä 115 000 eurolla. Siihen si-
sältyy mm. käyttöomaisuuden myynnin voittoarvion supistaminen 
50 000 eurolla. 
 
 
Perusturvalautakunta 
 
Terveydenhuollossa saadaan 60 000 euron säästö maksujen kasvulla, mutta 
osa käytetään sairaanhoitajan palkkaamiseen terveyskeskuksen sairaalaan/ 
vuodeosastolle. 
 
Erikoissairaanhoidon menojen arvioidaan supistuvan 50 000 euroa vuoden 
2016 budjettiin verrattuna. 
 
Lapsi- ja perhepalveluissa perustoimeentulotuki siirtyy KELAlle vuodesta 2017 
lukien. 
Se merkitsee noin 130 000 euron vähennystä lautakunnan nettomenoihin. 
Tuloslaskelmassa näkyvät valtionosuudet supistuvat 130 000 euroa. Henkilö-
kuntaa ei tässä vaiheessa vähennetä, vaikka työmäärä supistuu muutoksen 
myötä ilman, että muita työtehtäviä tulee.Kaikkineen menot supistuvat 
81 000 euroa. 
 
Vanhustenhuollossa henkilöstötiheys kasvaa muutamissa paikoissa aluehallin-
toviraston suositusten mukaisesti. Tulosalueen nettomenot kasvavat 
181 000 euroa. 
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(§ 38 jatkuu) 
 

Koko lautakuntaa koskevassa esityksessä nettomenojen kasvu on 
32 000 euroa. 
Valmistelu esittää, että tämä summa tasapainotetaan lautakunnassa siten, ettei 
budjettikehys kasva. 

 
Sivistyslautakunta 
Sivistyslautakunnassa/kouluissa esitys lisää nettomenoja 152 000 euroa. Eri-
tyistarpeiset oppilaat vaativat lisäresursseja, ja sen lisäksi esikoulujen oppilas-
määrä kasvaa, mikä vaatii myös lisähenkilöstöä. 
Valtionosuuksien selvittely kaupungin ja muiden kuntien kesken vähentää net-
tomenoja 35 000 euroa ensi vuonna. 
 
Lastenhuollossa tarvitaan 256 000 euron lisäresurssit ensi vuonna. Lapsimäärä 
kasvaa edelleen, ja vaikka syksyllä 2016 otettiin käyttöön uusi usean osaston 
päiväkoti, Finbyn tilapäiseen päiväkotiin tarvitaan vielä yksi osasto. 

 
Koska lapsimäärä ja menot jatkavat kasvuaan, lautakunnan on tarkasti optimoi-
tava henkilöstövahvuus ja arvioitava henkilöstötiheys sen mukaan, mitä voi-
massa oleva lasten päivähoidon asetus 239/1973 sallii kolme vuotta täyttänei-
den lasten ryhmäkooksi 6 §:ään 1.8.2016 tehdyn muutoksen jälkeen. 
Tämän soveltaminen, milloin olosuhteet sen sallivat, tuottaisi 18 000 euron 
säästön vuoden 2017 alusta lukien. Myöhemmin tulevaisuudessa tämä voisi 
tuoda 50–60 000 euron säästöt vuodessa. 
Koska ehdotus sisältää suuria toimintalisäyksiä, lautakunnan pyyntöä esitetään 
supistettavaksi 18 000 eurolla siten, että toimintalisäys olisi 390 000 euroa. 
 
Vapaan sivistyksen lautakunta 
Punainen risti/Kristiinankaupungin vastaanottokeskus vuokraa edelleen Söff-
rakennuksen opetus- ja toimistotiloja sekä asuntolan majoitustiloja. On kuiten-
kin epävarmaa, miten pitkään tämä jatkuu tulevina vuosina, minkä vuoksi lauta-
kunnan on varovaisuussyistä supistettava vuokrauksesta saatuja tuloja 
35 000 euroa. Uusi markkinoitu linja ei ole houkutellut hakijoita, minkä vuoksi 
sen menoja on supistettava 42 500 eurolla. Esityksessä säilytetään kuitenkin 
42 500 euroa, koska maahanmuuttajille suunnattua uutta peruslinjaa suunnitel-
laan alkavaksi syksyllä 2017. 
Lautakunnan kehystä supistetaan kaikkiaan 1 000 eurolla. 
 
Vapaa-ajan lautakunta 
Yhdistysten tuet pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2016. 
Susivuoren ampumahiihtohanke päättyy, minkä vuoksi kehystä voidaan supis-
taa 16 000 eurolla. 
Urheilusihteerin työaika esitetään lisättäväksi 100 %:iin 1.1.2017 lukien, minkä 
arvioidaan kasvattavan kehystä 8 000 eurolla. Lautakunnan nettosäästöksi tu-
lee näin ollen 8 000 euroa. 
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(§ 38 jatkuu) 
 

Musiikkiopiston lautakunta 
Ei muutoksia. 

 
Tekninen lautakunta 
Teknisen lautakunnan eri kiinteistöistä saamien vuokratulojen arvioidaan supis-
tuvan nettona 8 000 euroa. Lasten päivähoidon uusien tilojen käyttöönotto lisää 
myös menoja, koska lämmitettävien ja huollettavien neliömetrien määrä kas-
vaa. Lisäksi menoja korjataan muutamissa momenteissa, jotka ovat olleet ali-
budjetoituja viime vuosina. 
Lautakunnan nettomenoihin esitetään 190 000 euron lisäystä vuoden 2017 ke-
hykseen. 
 
Budjettikehys ei sisällä sisäisiä vuokria ja muita sisäisiä tuottoja/menoja. 
 
 
Yhteenveto 

 
Lautakuntien toimintamuutoksiin liittyvät pyynnöt lisäävät näin ollen kaupungin 
nettomenoja 755 000 eurolla. Kilpailukykysopimuksesta arvioidaan aiheutuvan 
680 000 euron säästö. 
Valitettavasti kilpailukykysopimuksen säästö siirtyy kokonaisuudessaan valtiol-
le, koska valtionosuudet supistuvat vastaavasti. 
Jotta aiempien taloussuunnitelmien mukainen riittävän suuri ylijäämä voitaisiin 
saavuttaa ajatellen tulevina vuosina toteutettavia suuria investointihankkeita, 
perusturvalautakunnan pyyntöä esitetään supistettavaksi 32 000 euroa ja sivis-
tyslautakunnan pyyntöä 18 000 euroa, kuten yllä on mainittu. 
Verotuottojen ja valtionosuuksien kehitys on vielä epävarmaa. 
 
Sijoitustuottojen nettotuloksen ja korkomenojen arvioidaan olevan 150 000 eu-
roa eli samalla tasolla kuin vuoden 2016 budjetissa. 
Poistot kasvavat edelleen, ja niiden arvioidaan olevan 2,8 milj. euroa vuonna 
2017. 
 
Vuosikatteen arvioidaan olevan yllä mainittujen perusteiden pohjalta noin 
3,1 milj. euroa ja kauden tuloksen 500 000 euroa. 
 
 
4. Taloussuunnitelmavuodet 2018–2019 
 
Taloussuunnitelmavuosien laskelmien on edelleen oltava vastaavalla tasolla 
kuin vuonna 2017. Vuonna 2019 tapahtuu suuria muutoksia sote-uudistuksen 
vuoksi, mikäli aikataulu pitää. Kaupungin on kuitenkin edelleen pyrittävä osoit-
tamaan ylijäämää, jotta se pystyisi rahoittamaan investoinnit mahdollisimman 
pitkälle itse. 
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(§ 38 jatkuu) 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen vuoden 2017 talousarvion kehysesitys hyväksytään. 

 
Kaupunginhallituksen päätös:  

Ehdotus hyväskyttiin. Valtuutettu Sjökvist esitti toiveen Nämpnäsin asuntojen 
selvittämisestä. 
 

------ 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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§ 39 Aloitteen esittäminen 
 

Kun esityslistan asiat oli käsitelty loppuun, valtuutettu Pellfolk esitti oheisen 
aloitteen. 

 
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 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 
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– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-
tosta 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 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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