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Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Håkan Storbacka.
Tiina Sjölund, som lämnar tjänsten som samkommunens förvaltningsdirektör
den 30.9.2019, avtackades av styrelsen.
-------------------------------Hallituksen puheenjohtaja Håkan Storbacka avasi kokouksen, ja osoitti hallituksen kiitoksen kuntayhtymän hallintojohtaja Tiina Sjölundille, joka jättää
virkansa 30.9.2019.
-----

§ 12
Hänv.:

Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Förteckning

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman fastställer röstlängden.
Samkommunstämman:
Efter granskning av närvaro konstaterades att Karleby stads representant
saknades. Röstlängden fastställdes enligt bilagda förteckning.
-------------------------------Viite:
Luettelo
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous vahvistaa ääniluettelon.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Läsnäolon tarkastuksen jälkeen todettiin, että Kokkolan kaupungin edustaja
ei ollut läsnä. Ääniluettelo vahvistettiin oheisen luettelon mukaisesti.
----Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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RÖSTLÄNGD / ÄÄNILUETTELO
Medlemskommunernas representanter vid samkommunstämmans sammanträde 25.9.2019/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 25.9.2019
Kommun
Kunta

Namn
Nimi

Antal röster totalt
per representant
Kokonaisäänimäärä
edustajaa kohti

Jakobstad /Pietarsaari

Anders Sandlin

1

Marika Kjellman

1

Simon Holmstedt

1

Greger Forsblom

1

Roger Pettersson

1

Karleby/Kokkola

-

-

Kronoby/Kruunupyy

Bengt-Johan Skullbacka

1

Larsmo/Luoto

Ann-Sofie Grankulla

1

Pedersöre /Pedersöre

Nykarleby/Uusikaarlepyy Anneli Häggblom

1

Vörå/Vöyri

1

Leena Nikkari-Östman

===========================================================================
9
Representanter vid samkommunstämman
Samkommunstämman har tio (10) representanter, enligt följande fördelning: Jakobstad 3; Pedersöre 2; Nykarleby 1; Larsmo
1; Kronoby 1; Karleby 1; Vörå 1.
Representanternas rösträtt i samkommunstämman
Varje representant i samkommunstämman har en röst. Det sammanlagda antalet röster för de representanter som valts av
medlemskommunen fördelar sig jämnt mellan de närvarande representanterna.
----------------------------------------Yhtymäkokouksen edustajat
Yhtymäkokouksessa on kymmenen (10) edustajaa, seuraavan jakautumisen mukaisesti: Pietarsaari 3; Pedersöre 2; Uusikaarlepyy 1; Luoto 1; Kruunupyy 1; Kokkola 1; Vöyri 1.
Yhtymäkokousedustajien äänivalta
Kullakin yhtymäkokouksen jäsenellä on yksi ääni. Jäsenkunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan
heistä läsnä olevien kesken.
Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser en ordförande för dagens möte.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman utsåg Greger Forsblom som ordförande för dagens
möte.
-------------------------------Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Greger Forsblomin tämänpäiväisen
kokouksen puheenjohtajaksi.
-----

Justeringsmännens sign.
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Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kallelse till samkommunstämmans sammanträde skall skickas till varje medlemskommun och till dem som har rätt eller plikt att närvara och yttra sig vid
sammanträdet samt till medlemmarna i samkommunstyrelsen minst trettio
dagar före sammanträdet.
Samkommunstämman är beslutför, när över hälften av medlemskommunernas representanter är närvarande.
Kallelse och föredragningslista till detta sammanträde har sänts genom
e-post tisdag 27.8.2019.

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter även beslutfört.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande stämmorepresentanter beslutfört.
-------------------------------Kutsu kuntayhtymän yhtymäkokoukseen on lähetettävä jokaiseen jäsenkuntaan ja niille, joilla on oikeus tai velvollisuus olla läsnä ja puheoikeus kokouksessa, sekä kuntayhtymän hallituksen jäsenille vähintään kolmekymmentä
päivää ennen kokousta.
Kuntayhtymän yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenkuntien
edustajista on paikalla.
Kokouskutsu ja esityslista tähän kokoukseen on lähetetty sähköpostitse,
tiistaina 27.8.2019.
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

25.9.2019

5

Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu
ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.
-----

§ 15

Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras elektroniskt senast fredag 27.9.2019.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman beslöt välja Anneli Häggblom och Anders Sandlin till
protokolljusterare, samt att justeringen äger rum enligt beslutsförslaget.
-------------------------------Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja päättää,
että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 27.9.2019
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Anneli Häggblomin ja Anders Sandlinin
pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.
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Dnr [483/2019]

§ 16

Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen / H-osan muutostöiden investointimääräraha

Samkommunens direktör:
Bakgrund och kort beskrivning av projektet:
I nedre våningsplanet i den s.k. H-delen i fastigheten på Trädgårdsgatan
finns idag tre kök (storkök, undervisningskök och restaurangkök), matsalar
(studerandematsal, personalmatsal och restaurangsal) samt på andra våningen utrymmen för utbildningen gällande bageri-konditori.
Under hösten 2017 aktualiserades en ombyggnad av köken samt bageriet,
och ett inledande planeringsanslag för detta togs in i 2018-års budget. I årets
budget finns planeringsanslag, och en preliminär uppskattning av byggnadskostnaderna medtogs i ekonomiplanen för år 2020. Styrelsen tillsatte den
12.4.2019 en arbetsgrupp för projektet. Som underlag för planeringen ligger
tanken på att de tre köken samt bageriet integreras till ett enda utrymme, i ett
plan, för att skapa synergier och ett effektivt flöde gällande såväl råvaru- och
lagerhantering samt produktion.
Verksamheten i H-delen kommer genom olika arrangemang att fungera under hela ombyggnadstiden, som pågår fram till hösten 2020.
Anslag och finansiering:
I budgeten för 2019 framgår att Optima samkommun under detta verksamhetsår gör investeringar för sammanlagt 551.000 euro. Hösten 2018 prognostiserade vi att de sammanlagda investeringarna under den 3-åriga planperioden, dvs. under åren 2019—2021, skulle uppgå till 3,184 miljoner euro. I investeringsbudgeten för år 2019 ingår 145.000 euro som används för ombyggnadsplaneringen. Samtliga investeringar som görs under 2019 finansieras genom den egna inkomstfinansieringen, dvs. genom årsbidraget och likvida medel. Av de riktgivande investeringsanslagen i ekonomiplanen för år
2020 var ombyggnadsprojektets andel sammanlagt 1,668 milj. euro, varav
1,5 milj. planerades att finansieras via upptagande av långfristigt lån.
Projektet har presenterats för ägarkommunernas representanter 14 maj 2019
och fick då ett positivt bemötande av de närvarande.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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En sammanställning per 15.8.2019 av erhållna kostnadskalkyler visar att projektets byggtekniska slutsumma skulle landa på 2,730 milj. euro. I kostnaden
ingår förutom kostnaderna för ombyggnaden fasta inventarier men inget lösöre. Gällande utrymmena på andra våningen så ingår i projektet att utrymmena på andra våningen är tömda. Åtgärder gällande andra våningen ingår
inte i det gällande projektet utan planeras under 2020 och nödvändiga byggnadsarbeten utförs under början av 2021.
Avskrivningstiden för projektets investeringar är 40 år för investeringen i fastigheten och 5 år för maskiner och inventarier.
Kalkylerade avskrivningar:

Avskrivningar på
tidigare invest.
Avskrivningar på
ombyggnadsproj.

2019
1.180.000
(prognos)

2020
1.029.000

2021
940.000

2022
900.000

53.500

128.250

128.250

1.082.500

1.068.250

1.028.250

Samkommunen finansierar sina investeringar själv utan medverkan av medlemskommunerna. För att finansiera ombyggnaden i H-delen bör ett långfristigt lån upptas under år 2020.
Till samkommunstyrelsens befogenheter hör enligt Optimas förvaltningsstadga 20§ punkt 3 att besluta om att uppta långfristiga lån inom de gränser
som samkommunstämman ställt samt finansieringskrediter enligt likviditetsbehov.
Samkommunen kommer i sin balans per 31.12.2019 att ha lån från Keva
800.000 euro (avkortas med 200.000 euro/år) och kassalån (likviditetslån via
kommuncertifikat) på högst 1,4 milj. euro. Likviditetslånet minskas/ökas utgående från det ekonomiska läget. Kreditlimiten uppgår till 3 milj. euro.
Utgående från gjorda beräkningar föreslår vi att investeringen finansieras genom upptagande av ett långfristigt lån på högst 3 milj. euro år 2020. Med en
kalkylerad lånetid på 15 år skulle den årliga avkortningen av lånet fr.o.m.
2020 uppgå till 200.000 euro. Räntan för lånet beräknad enligt 1%.

Justeringsmännens sign.
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Kalkylerade avkortningar och räntor på investeringslån:
2020

2021

2022

2023

Avkortningar
på Keva-lån

200.000

200.000

200.000

200.000

Avkortningar
på nytt lån

200.000

200.000

200.000

200.000

7.640

5.730

3.820

1.910

30.000

28.000

26.000

24.000

Räntor på
Keva- lån
Ränta på nytt
lån

2024

200.000

22.000

Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år

Skst § 65, 22.8.2019
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
Under behandlingen av ärendet ajournerades mötet kl. 15.00 – 15.10 för
gruppfotografering av styrelsen.
_____

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

25.9.2019

9

SAMKOMMUNSTÄMMAN 25.9.2019
Investeringsanslag för ombyggnad av H-delen
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att denna
-

besluter att i den kommande investeringsbudgeten för år 2020 ta in
följande anslag för ombyggnaden av H-delen: Byggnader 2,730 milj.
euro och Inventarier 300.000 euro.
besluter att investeringen finansieras genom upptagande av långfristigt lån högst 3 milj. euro med en lånetid på 15 år.

STM § 16, 25.9.2019
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände förslaget.
_____
---------Dnr [483/2019]
§ 65

H-osan muutostöiden investointimääräraha

Kuntayhtymän johtaja:
Taustaa ja lyhyt hankekuvaus:
Puutarhakadun kiinteistön ns. H-osan alakerrassa on tällä hetkellä kolme
keittiötä (suurkeittiö, opetuskeittiö ja ravintolakeittiö), kolme ruokasalia (opiskelijaruokasali, henkilöstöruokasali ja ravintolasali) sekä toisessa kerroksessa leipuri-kondiittoriopetuksen tiloja.
Keittiöiden sekä leipomon muutostyöt nousivat ajankohtaisiksi syksyllä 2017,
ja vuoden 2018 talousarvioon otettiin tähän tarkoitukseen esisuunnittelumääräraha. Tämän vuoden talousarviossa on suunnittelumääräraha, ja taloussuunnitelmaan otettiin alustava rakennuskustannusarvio vuodelle 2020. Hallitus asetti 12.4.2019 työryhmän hanketta varten. Suunnittelu lähtee ajatuksesta, jossa kolme keittiötä sekä leipomo yhdistetään yhdeksi tilaksi, yhteen kerrokseen, jotta saadaan luotua synergiaetuja ja tehostettua niin raaka-aine- ja
varasto- kuin tuotantovirtojakin.
Toiminta jatkuu H-osassa erilaisin järjestelyin koko rakennusajan, joka kestää
syksyyn 2020 saakka.

Justeringsmännens sign.
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Määräraha ja rahoitus
Vuoden 2019 talousarvion mukaan Optima kuntayhtymä tekee tämän toimintavuoden aikana yhteensä 551.000 euron investoinnit. Ennakoimme syksyllä
2018, että 3-vuotisen suunnittelukauden, siis vuosien 2019–2021, investoinnit olisivat kaikkiaan 3,184 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 investointibudjetti
sisältää 145.000 euroa, joka käytetään H-osan muutostöiden suunnitteluun.
Kaikki vuoden 2019 investoinnit rahoitetaan omalla tulorahoituksella, siis
vuosikatteella ja rahavaroilla. Rakennushankkeen osuus taloussuunnitelman
vuoden 2020 suuntaa-antavista investointimäärärahoista oli yhteensä 1,668
milj. euroa, joista 1,5 milj. on suunniteltu rahoitettavaksi pitkäaikaisella lainalla.
Hanketta esiteltiin omistajakuntien edustajille 14. toukokuuta 2019, ja läsnä
olijat suhtautuivat siihen myönteisesti.
15.8.2019 mennessä saatujen kustannuslaskelmien yhteenveto osoittaa
hankkeen rakennustekniseksi loppusummaksi 2,730 milj. euroa. Summa sisältää rakennuskustannusten lisäksi myös kiinteät kalusteet mutta ei irtaimistoa. Toisen kerroksen tilojen osalta hanke edellyttää, että kyseiset tilat ovat
tyhjiä. Toista kerrosta koskevat toimenpiteet eivät sisälly tässä käsiteltävään
hankkeeseen, vaan ne suunnitellaan vuoden 2020 aikana ja tarvittavat rakennustyöt tehdään vuoden 2021 alussa.
Hankkeen investointien poistoaika on 40 vuotta kiinteistöinvestoinnin osalta
ja 5 vuotta koneiden ja kaluston osalta.
Laskennalliset poistot:
2019
Aiempien investointien poistot
Rakennushankkeen
poistot

2020
1.029.000

2021
940.000

2022
900.000

53.500

128.250

128.250

1.082.500

1.068.250

1.028.250

1.180.000
(ennuste)

Kuntayhtymä rahoittaa itse investointinsa ilman jäsenkuntien osallistumista.
H-osan muutostöiden rahoittamiseksi on v. 2020 otettava pitkäaikainen laina.
Optiman hallintosäännön 20 §:n 3. kohdan mukaan yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluu pitkäaikaisten lainojen ottamisesta päättäminen yhtymäkokouksen asettamissa rajoissa sekä rahoitusluottojen ottamisesta päättäminen
likviditeettitarpeiden mukaan.
Justeringsmännens sign.
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Kuntayhtymällä on taseessaan 31.12.2019 kaikkiaan 800.000 euron laina
Kevalta (lyhennetään 200.000 euroa/vuosi) ja enintään 1,4 milj. euron kassalaina
(likviditeettilaina
kuntatodistuksella).
Likviditeettilainaa
lisätään/vähennetään taloustilanteen mukaan. Luottoraja on 3 milj. euroa.
Esitämme tehtyjen laskelmien pohjalta, että investointi rahoitetaan ottamalla
vuonna 2020 pitkäaikaista lainaa enintään 3 milj. euroa. Kun laina-aika on 15
vuotta, lainan vuosilyhennys olisi vuodesta 2020 lähtien 200.000 euroa. Lainakorko on laskettu 1 prosentin mukaan.
Investointilainan laskennalliset lyhennykset ja korot:
2020

2021

2022

2023

Keva-lainan
lyhennykset

200.000

200.000

200.000

200.000

Uuden lainan
lyhennykset

200.000

200.000

200.000

200.000

7.640

5.730

3.820

1.910

30.000

28.000

26.000

24.000

Keva-lainan
korot
Uuden lainan
korot

2024

200.000

22.000

Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
-

Justeringsmännens sign.

päättää ottaa vuoden 2020 tulevaan investointibudjettiin seuraavat
määrärahat H-osan muutostöihin: Rakennukset 2,730 milj. euroa ja
Kalusto 300.000 euroa.
päättää, että investointi rahoitetaan ottamalla pitkäaikainen, enintään 3
miljoonan euron laina, jonka laina-aika on 15 vuotta.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

25.9.2019

12

Kyh § 65, 22.8.2019
Kuntayhtymän hallitus:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen.

Kohdan käsittelyn aikana kokous keskeytettiin klo 15:00 - 15:10 välisenä aikana hallituksen ryhmäkuvausten takia.
_____
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 25.9.2019
H-osan muutostöiden investointimääräraha
Päätösesitys:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous
-

päättää ottaa vuoden 2020 tulevaan investointibudjettiin seuraavat
määrärahat H-osan muutostöihin: Rakennukset 2,730 milj. euroa ja
Kalusto 300.000 euroa.
päättää, että investointi rahoitetaan ottamalla pitkäaikainen, enintään 3
miljoonan euron laina, jonka laina-aika on 15 vuotta.

YK § 16, 25.9.2019
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
_____

Justeringsmännens sign.
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ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Optima samkommun
Samkommunstämman
Datum för sammanträdet
Paragraf
Sida
BESVÄRSFÖRBUD
Förbud mot sökande Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
av ändring
verkställighet; Kommunallagen KomL 410/2015 § 136.
Paragrafer: § § 11-15

Enligt förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning, FpL 586/1996, 5 § 1 mom., kan
besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: § §

BESVÄRSANVISNING
I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.
Paragrafer: § § 16

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas:
- av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och
- av kommunmedlemmarna.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag
innan besvärsmyndigheten stänger.
En part 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.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet har
lagts fram offentligt, www.optimaedu.fi/stamma
Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras en första vardagen därefter.

Justeringsmännens sign.
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Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
- beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag
Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna hos besvärsmyndigheten innan
besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos:
Vasa förvaltningsdomstol
Postadress:
PB 204, 65101 Vasa
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43 Vasa
E-postadress:
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faxnummer:
029 56 42760
Telefonnummer: 029 56 42780 registratorskontoret
029 56 42611 växel
Kundbetjäningen är öppen vardagar kl. 8.00 - 16.15

Besvärens form och
innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på
skriftlig form.
I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges
- det beslut i vilket ändring söks,
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- på vilka grunder ändring yrkas
I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon
annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.
I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig behövlig kontaktinformation. Om besvärsmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären.
Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Till besvärsskriften ska bifogas
 det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
 intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över
när besvärstiden har börjat
 de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten

Justeringsmännens sign.
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Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende
som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om domstolsavgifter
1455/2015.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optimas registratur.
Postadress:
Besöksadress:
E-postadress:
Faxnummer:
Telefonnummer:

Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
samkommunen(at)optimaedu.fi
(06) 7855 299
(06) 7855 222 (växel)

Öppettider för registraturen: mån - tors kl. 8.00-16.00, fred kl. 8.00-14.00
Delgivning till part

Part:
Beslutet har per brev (lämnats för befordran av posten) delgetts part den ___________
Beslutet har genom e-post delgetts part den _______________
Fogas till protokollet

Justeringsmännens sign.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Optima samkommun
Kuntayhtymän yhtymäkokous
Kokouksen päivämäärä
Pykälä
Sivu
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Muutoksenhakukielto Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa; Kuntalaki, KuntaL 410/2015 § 136.
Pykälät: § § 11-15

HallintolainkäyttöL 586/1996, 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § §

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Pykälät: § § 16

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.optimaedu.fi/stamma
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Justeringsmännens sign.
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Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite:
PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite:
Korsholmanpuistikko 43 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780 kirjaamo
029 56 42611 vaihde
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 8.00-16.15.

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 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 joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Justeringsmännens sign.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Utdragsbestyrkande:
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Optiman kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
samkommunen(at)optimaedu.fi
(06) 7855 299
(06) 7855 222 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.00.
Tiedoksianto
asianosaiselle

Asianosainen:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ______________
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty __________
Liitetään pöytäkirjaan

Justeringsmännens sign.
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