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Kokouksen avaus
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_____

§ 64

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Erica Granholm.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 196/2016

§ 65

Kunnan rakennusjärjestyksen tarkistus
Lainsäädännön uudistuksen ja maankäyttö- ja rakennuslain muutosten johdosta on tullut tarpeen tarkistaa kunnan rakennusjärjestystä. Valmistelutyön on tehnyt kunnanjohtajan nimeämä viranhaltijatyöryhmä. Työryhmän jäsenet ovat teknisen viraston päällikkö, ympäristönsuojelusihteeri, rakennustarkastaja ja kunnanjohtaja.
Työryhmä esittelee hallitukselle ehdotuksen rakennusjärjestyksen tarkistukseksi.
Kunnanhallituksen tulee hankkia rakennuslautakunnan ja ympäristönsuojelulautakunnan lausunnot ennen kuin ehdotus annetaan kunnanvaltuustolle.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus tutustuu rakennusjärjestyksen tarkistusehdotukseen ja pyytää rakennuslautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta lausuntoja.

Khall.
§ 138/16

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

Rakennuslautakunta ja ympäristönsuojelulautakunta ovat pyynnöstä antaneet kunnanhallitukselle lausuntonsa kunnan rakennusjärjestyksen tarkistuksesta. Lautakuntien
lausunnot on huomioitu nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa uudeksi rakennusjärjestykseksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kaavoitusjaosto ehdottaa kunnanvaltuustolle rakennusjärjestyksen tarkistusehdotuksen hyväksymistä.

Khall.
§ 198

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kvalt.
§ 65

Kunnanvaltuuston päätös:
Niclas Sjöskog ehdotti Rkp-valtuustoryhmän puolesta, että rakennusjärjestys palautetaan uutta käsittelyä varten. Ehdotusta kannattivat myös Kd- ja Sdp-valtuustoryhmät,

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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joten puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto oli yksimielisesti päättänyt palauttaa
rakennusjärjestyksen uutta käsittelyä varten.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 444/2017

§ 66

Maa-alueen ostaminen, Kolpin teollisuusalue
Pedersören kunnalle on tarjottu mahdollisuus ostaa Kolpissa sijaitseva metsätila
Holmström 599-402-1-156. Kyseessä oleva alue on n. 4,46 hehtaarin suuruinen ja se
muodostaa kokonaisuuden yhdessä Kolpin asemakaavoitetun teollisuusalueen kanssa.
Kunnan maakauppaneuvottelijat ovat sopineet maanomistajan kanssa 44 600 euron
kauppahinnasta, joka perustuu yksikköhintaan 1 €/m2. Metsähoitoyhdistys on määrittänyt puuston arvon, joka lisätään maapohjan hintaan. (puuston hinta-arvio annetaan
kokouksessa). Alueella ei ole rakennuksia.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa 4,46 hehtaaria suuruisen
kiinteistön Holmström 599-402-1-156 sovittuun kauppahintaan 1 €/m2 + puuston arvo.

Khall.
§ 189

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

Kvalt.
§ 66

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja ostaa
4,46 hehtaaria suuruisen kiinteistön Holmström 599-402-1-156 sovittuun kauppahintaan 1 €/m2 + puuston arvo.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 235/2014

§ 67

Vuosien 2018-2019 tonttihintojen vahvistaminen
Kunnan kaikilla asuntoalueilla on vapaita tontteja, eli rakentajille löytyy valinnan varaa. Esimerkkinä mainittakoon, että Sandsundin eteläisellä asuntoalueella on n. 12 vapaata asuintonttia ja Sandsundin muilla asuntoalueilla yhteensä n. 10 vapaata tonttia.
Äskettäin avatulla Bergkulla-alueella Forsbyn kylässä on tänään 11 vapaata asuintonttia.
Yhtä lailla löytyy teollisuus- tai liikekiinteistöjen rakentajille vaihtoehtoja eri kunnanosissa ja useimmat tontit sijaitsevat isojen liikenneväylien varrella.
Koska hinnankorotukset ovat viime vuosina olleet erittäin maltillisia, ehdotetaan nyt
vähän isompaa hinnantarkistusta. Lisäksi ehdotetaan, ettei hintoja muuteta seuraavan
kahden vuoden aikana.
Teknisen viraston johtaja:
Tekninen lautakunta ehdottaa seuraavia tonttihintoja kaudeksi 1.1.2018 - 31.12.2019:
2017

2018-2019

8,13 €/m2
9,09 €/m2
9,09 €/m2
5,83 €/m2

10,00 €/m2
11,00 €/m2
11,00 €/m2
6,00 €/m2

4,52 €/m2

5,00 €/m2

7,83 €/m2
12,00 €/m2

8,00 €/m2
12,00 €/m2

KTY-tontit Lövö

5,83 €/m2

6,00 €/m2

Teollisuustontit

3,13 €/m2

3,50 €/m2

Tarhatontit Lisäksi hintaan lisätään toteutuneet tienpitokustannukset 1,11 €/m2

2,00 €/m2

Omakoti-, pari- ja rivitalotontit
 Kirkonkylä, Sandsund
 Kirkonkylä, Sandåkers (korttelit 81, 82 ja 83)
 Kolppi, kortteli 79/tontti 10
 Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen
Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks
 Lappfors, Storbacka, Bäckby (ei kunnallistekniikkaa)
Liiketontit
 Asemakaava-alueilla
 Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45)

1.
2.
3.
4.
5.

Puuston arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa.
Vuokranmääräytymisprosentiksi vahvistetaan 6 %.
Pari- ja rivitalotonttien varausmaksu on 20 % voimassa olevasta tonttivuokrasta.
Peruutettujen tonttien peruutus-/käsittelymaksuksi vahvistetaan 100 €.
Asemakaava-alueiden viheralueiden lunastushinta on neuvottelukysymys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________

Teknl.
§ 83
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Teknisen lautakunnan päätös:
Ehdotus hyväksyttiin ja annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle päätöstä varten.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa seuraavat tonttihinnat kaudeksi
1.1.2018 - 31.12.2019:
2017

2018-2019

8,13 €/m2
9,09 €/m2
9,09 €/m2
5,83 €/m2

9,00 €/m2
10,00 €/m2
10,00 €/m2
6,00 €/m2

4,52 €/m2

4,75 €/m2

7,83 €/m2
2,00 €/m2

8,00 €/m2
12,00 €/m2

KTY-tontit Lövö

5,83 €/m2

6,00 €/m2

Teollisuustontit

3,13 €/m2

3,50 €/m2

Tarhatontit Lisäksi hintaan lisätään toteutuneet tienpitokustannukset 1,11 €/m2

1,50 €/m2

Omakoti-, pari- ja rivitalotontit
 Kirkonkylä, Sandsund
 Kirkonkylä, Sandåkers (korttelit 81, 82 ja 83)
 Kolppi, kortteli 79/tontti 10
 Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen
Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks
 Lappfors, Storbacka, Bäckby (ei kunnallistekniikkaa)

Liiketontit
 Asemakaava-alueilla
 Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45)

1.
2.
3.
4.
5.

Khall.
§ 190

1

Puuston arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa.
Vuokranmääräytymisprosentiksi vahvistetaan 6 %.
Pari- ja rivitalotonttien varausmaksu on 20 % voimassa olevasta tonttivuokrasta.
Peruutettujen tonttien peruutus-/käsittelymaksuksi vahvistetaan 100 €.
Asemakaava-alueiden viheralueiden lunastushinta on neuvottelukysymys.

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________

Kvalt.
§ 67
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Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja vahvisti vuosien 2018–2019 tonttihinnat seuraavasti:
2018-2019
Omakoti-, pari- ja rivitalotontit
 Kirkonkylä, Sandsund
 Kirkonkylä, Sandåkers (korttelit 81, 82 ja 83)
 Kolppi, kortteli 79/tontti 10
 Kolppi, Edsevö, Yli-Ähtävä, Ala-Ähtävä, Pännäinen
Sisbacka, Slätkulla, Forsby, Lillby, Sundby, Lepplaks
 Lappfors, Storbacka, Bäckby (ei kunnallistekniikkaa)

9,00 €/m2
10,00 €/m2
10,00 €/m2
6,00 €/m2
4,75 €/m2

Liiketontit
 Asemakaava-alueilla 8,00 €/m2
 Edsevössä (korttelit 35, 40 ja 45) 12,00 €/m2
KTY-tontit Lövö

6,00 €/m2

Teollisuustontit

3,50 €/m2

Tarhatontit Lisäksi hintaan lisätään toteutuneet tienpitokustannukset

1,50 €/m2

1.
2.
3.
4.
5.

Puuston arvo otetaan huomioon tonttivuokraa laskettaessa.
Vuokranmääräytymisprosentiksi vahvistetaan 6 %.
Pari- ja rivitalotonttien varausmaksu on 20 % voimassa olevasta tonttivuokrasta.
Peruutettujen tonttien peruutus-/käsittelymaksuksi vahvistetaan 100 €.
Asemakaava-alueiden viheralueiden lunastushinta on neuvottelukysymys.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 31/2015

§ 68

Pedersheimin kunnostuksen ja laajennuksen kokonaiskustannusten
hyväksyminen
Kunta on käynnistänyt hankintamenettelyn ja pyytänyt HILMA:n kautta urakkatarjouksia Pedersheimin vanhuskeskuksen kunnostuksesta ja laajennuksesta. Tarjouksen
jättämisen määräaika päättyi 25. elokuuta 2017.
Rakennushanke alkaa lokakuussa 2017 ja kunnostuksen ja laajennuksen tulee olla kokonaan valmis 30. huhtikuuta 2019.
Tarjousajan sisällä tuli yhteensä 16 tarjousta. Yksi tarjous automatiikkatöistä tuli määräajan päättymisen jälkeen. Tarjousta pyydettiin rakennusteknisistä töistä sekä lvteknisistä, ilmastointiteknisistä ja sähköteknisistä töistä sekä automatiikkatöistä. Kuusi
rakennusurakoitsijaa antoi tarjouksia pääurakasta. Putkiurakasta tuli kaksi tarjousta,
ilmastointitöistä kaksi tarjousta, sähköteknisistä töistä viisi tarjousta ja automatiikkatöistä yksi tarjous.
Viranhaltijaryhmä on avannut tarjoukset ja laatinut pöytäkirjan avaustilaisuudesta.
Kunnan suunnitteluinsinööri Johan Värnström on laatinut yhdistelmän tarjouksentekijöistä ja tarjouksista. Yhdistelmä annetaan kunnanhallitukselle kokouksessa.
Kahden pääurakoitsijan sekä yhden sähkö- ja yhden putki- ja ilmastointiurakoitsijan
kanssa on käyty neuvotteluja. Yhdelle pääurakoitsijalle annettiin mahdollisuus täydentää tarjousta sen pohjalta, mitä urakkaneuvotteluissa kävi ilmi.
Viranhaltijaryhmän ehdotus Pedersheimin kunnostuksen ja laajennuksen urakoitsijoiksi annetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Urakoitsijoiden valinnassa hinta ratkaisee.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Esittelyn pohjalta valitaan urakoitsijat Pedersheimin kunnostusta ja laajennusta varten.

Khall.
§ 177

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisest palauttaa asian jatkoselvityksiä varten.
-----Bernt Snellman ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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Kunnanjohtajan ehdotus:
Esittelyn pohjalta valitaan Pedersheimin kunnostuksen ja laajennuksen urakoitsijat viranhaltijaryhmän ehdotuksen mukaan. Urakoitsijat valitaan sillä ehdolla, että valtuusto
myöntää lisärahoitusta. Lämmityksen osalta kunta noudattaa aiempia periaatteitaan,
joiden mukaan kiinteistöt kytketään kaukolämpöverkkoon silloin kun se on mahdollista.

Khall.
§ 188

Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen.
Sillä edellytyksellä, että kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahoja, valitaan seuraavat
urakoitsijat Pedersheimin kunnostusta ja laajennusta varten:
Rakennustekniset työt
Byggnads Ab Nynäs

1 741 470 €

LV-tekniset työt
465 800 €

Bravida
Ilmastointitekinset työt

395 510 €

Bravida
Automatiikkatyöt
Schneider Electric

63 600 €

Sähkötekniset työt
Bravida

351 600 €

Hyvitys Bravida

- 13 500 €

Yhteensä ilman alv:a

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

3 004 480 €

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________

Kvalt.
§ 68
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Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyy lisärahoituksen myöntämisen Pedersheimin kunnostusta ja laajennusta varten.
Hankkeen tarkennettuja yhteiskustannuksia käsitellään vuosien 2018–2022 rakentamisohjelman käsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 452/2017

§ 69

Sidonnaisuusilmoitukset
Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus. Säännöstä sovelletaan 1. kesäkuuta 2017 alkaen.
Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä sekä
valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia. Velvollisuus koskee
myös kunnanhallituksen jaostoja ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien toimielinten jaostoja sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia
ja esittelijöitä.
Viranhaltijoiden osalta velvollisuus koskee kunnanjohtajaa ja kunnanhallituksen ja
lautakuntien esittelijöitä. Viranhaltijoiden tulee lisäksi kertoa sivutoimistaan.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään kunnan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistava kunnan verkkosivustolla.
Tarkastuslautakunta on päättänyt, että sidonnaisuusilmoitus on tehtävä viimeistään 11.
elokuuta 2017.
Ehdotus:
Tarkastuslautakunta tutustuu ilmoituksiin, tekee mahdollisesti muutoksia ja saattaa ilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kunnan verkkosivustolla kun pöytäkirja on tarkistettu.

Tarkl.
§ 40

Tarkastuslautakunnan päätös:
Tarkastuslautaunta päätti hyväksyä sidonnaisuusrekisterin rekisteriselostuksen (liite).
Lautakunta päätti hyväksyä sidonnaisuusrekisterin joillakin pienillä tarkistuksilla.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen ilmoitukset julkaistaan kunnan verkkosivustolla ja
saatetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________

Kvalt.
§ 69
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Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 474/2017

§ 70

Valtuustoaloite raskaalle liikenteelle tarkoitetun sisääntuloliittymän
rakentamiseksi Sandsundiin
Christian Dahlin ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa kuntaa kehotetaan tutkimaan
mahdollisuuksia rakentaa Sandsundin teollisuusalueen raskaalle liikenteelle tarkoitettu
liittymä.

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 475/2017

§ 71

Valtuustoaloite matka-avustuksen myöntämiseksi toisella paikkakunnalla opiskeleville kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston tai lautakuntien jäsenille
Joakim Lasén ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa vaaditaan, että kunta maksaa matka-avustuksen toisella paikkakunnalla opiskeleville kunnanhallituksen, -valtuuston tai
lautakuntien jäsenille.

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 476/2017

§ 72

Valtuustoaloite kuntalisän ottamiseksi uudelleen käyttöön
David Pettersson ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kuntalisän ottamista
uudelleen käyttöön Pedersöressä. Ehdotuksen tavoitteena on turvata perheiden mahdollisuuksia itse valita, millä tavalla lasten hoito järjestetään.

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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DN:o: 477/2017

§ 73

Valtuustoaloite kunnan maanhankintastrategian tarkistuksesta
Ralf Lindfors ym. jättivät valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan, että kunnanhallitus tarkistaa kunnan maanhankintastrategiaa vastaamaan paremmin nykytilannetta ja ottaen
samalla huomioon strategisen yleiskaavan.

Kunnanvaltuuston päätös:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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Valitusosoitus

Valituskiellot
Kietojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 63-65 ja 69-74.

HvalL 3 §:n 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Valitusosoitus
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA.
ja
valitusaika
Valitus tulee toimittaa hallinto-oikeudelle, niin että se on perillä viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä.
Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle myös telekopiona numeroon
02956 42 760 tai sähköpostina osoitteeseen vaasa.hao@oikeus.fi.
Valitusaika alkaa 11.10.2017.
Kunnallisvalitus, pykälät

66-68.

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen
osoite ja postiosoite

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää

Pykälät

Valitusaika
päivää

Hankintaa koskeva
päätös

Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteeseen:
Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki
Pykälät:

Valitusaika:
14 päivää

Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut
päätöksestä tiedon.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________
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Valituskirjassa on ilmoitettava
 muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 muutosvaatimuksen perustelut
Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta
valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Osapuolen katsotaan saaneen päätöksen
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
___________________

______________________

Otteen oikeaksi todistaa
_____________________________________

