Samkommunstämman
protokoll
15.12.2020
3/2020
Kuntayhtymän yhtymäkokous
pöytäkirja

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS
Sammanträdestid / Kokousaika
Sammanträdesplats /Kokouspaikka

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesnummer
Kokousnumero
3/2020
Tisdag / tiistai15.12.2020
kl./klo 14.01 – 14.41
Optima, Trädgårdsg/Puutarhak,
"Rönnskär"

Beslutande / Päättäjät:
medlemskommunernas representanter /
jäsenkuntien edustajat
Tg
Tg
Tg
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm

Kjellman Marika
Silander Jaana
Björklund Lars
Backlund Christian
Lindfors Ralf
Djupsund Ronnie
Skullbacka Bengt-Johan, anl. 14.12
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Håkan Storbacka
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§ § 16 – 18

Lars Björklund
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§§ 19 – 22

Mathias Kass
Sekreterare / sihteeri
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tjänsteställning /
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Marika Kjellman
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Mathias Kass
Förvaltnings- och personalchef /
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö
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ÄRENDEN / ASIAT:
§ 16

Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen

§ 17

Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon
vahvistaminen

1

1

§ 18

Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta
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§ 19

Laglighet och beslutförhet / Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

§ 20

Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

5

§ 21

Ekonomisk redogörelse av ombyggnadsprojekt av H-delen på
Trädgårdsgatan, skede 1. / Talousselvitys, Puutarhakadun H-osan
peruskorjaushanke, vaihe 1.
Talousselvitys, Puutarhakadun H-osan peruskorjaushanke, vaihe 1.

§ 22
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Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 / Talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023
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SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

§ 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

15.12.2020
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Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelseordförande Håkan Storbacka.
-------------------------------Hallituksen puheenjohtaja Håkan Storbacka avasi kokouksen.
-----

§ 17
Hänv.:

Fastställande av röstlängd för sammanträdet / Kokouksen ääniluettelon vahvistaminen
Förteckning

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman fastställer röstlängden.
Samkommunstämman:
Efter granskning av närvaro konstaterades att samtliga medlemskommuner
var representerade och röstlängden fastställdes enligt bilagda förteckning.
-------------------------------Viite:
Luettelo
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous vahvistaa ääniluettelon.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Läsnäolon tarkastuksen jälkeen todettiin, että kaikki jäsenkuntien edustajat
olivat läsnä. Ääniluettelo vahvistettiin oheisen luettelon mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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RÖSTLÄNGD / ÄÄNILUETTELO
Medlemskommunernas representanter vid samkommunstämmans sammanträde 15.12.2020/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.12.2020
Kommun
Kunta

Namn
Nimi

Antal röster totalt
per representant
Kokonaisäänimäärä
edustajaa kohti

Jakobstad /Pietarsaari

Lars Björklund

1

Marika Kjellman

1

Jaana Silander

1

Christer Backlund

1

Ralf Lindfors

1

Karleby/Kokkola

Ronnie Djupsund

1

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

===========================================================================
10
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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu
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Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

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

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
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sivu
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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 fredag 13.11.2020.

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,
Perjantaina 13.11.2020.
Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja yhtymäedustajien määrä huomioon ottaen myös päätösvaltainen.

Justeringsmännens sign.

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

§ 20

Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser två protokolljusterare och fastställer att
protokollet justeras elektroniskt senast måndag 21.12.2020.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman beslöt välja Jaana Silander och Marika Kjellman 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 maanantaina 21.12.2020.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Jaana Silanderin ja Marika Kjellmanin
pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [874/2020]

§ 21

Ekonomisk redogörelse av ombyggnadsprojekt av H-delen på
Trädgårdsgatan, skede 1. / Talousselvitys, Puutarhakadun H-osan
peruskorjaushanke, vaihe 1.

Samkommunens direktör:
Planeringen av ombyggnadsprojektet inleddes våren 2019, entreprenadprogrammet var färdigt i december 2019, anbudsförfrågan gick ut i december
2019 och kontraktsavtal uppgjordes i januari 2020. Byggtiden var under februari till september 2020. Kompletteringar, inregleringar och små ändringar
har gjorts hösten 2020.
Per 30.10.2020 uppgår totala kostnaderna till 3.498.614 euro.
Entreprenadsummorna uppgick till 2.923.300 euro.
Förbättringar som byggherren beslutit om under byggtiden samt omändringar
på grund av oförutsägbara utmaningar uppgår tilläggsarbeten till 328.393
euro.
Planeringskostnader inklusive konsulttjänster samt byggherrens anskaffningar gällande möbler och utrustningar uppgår till 236.375 euro.
Övriga kostnader såsom kopieringstjänster, bygglov uppgår till 10.546 euro.
Budgetanslag 3.500.000 euro, under budget 1.386 euro.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen antecknar redogörelsen för kännedom och meddelar
denna till samkommunstämman för kännedom.
Skst § 78, 5.11.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Samkommunstyrelsen tackar planerings- och byggnadskommittéerna samt
tjänstemän och personal som deltagit i processen. Ett tack också till
planerarna och entreprenörerna samt övervakaren Owe Sjölund.
----SAMKOMMUNSTÄMMAN 15.12.2020
Ekonomisk redogörelse av ombyggnadsprojekt av H-delen på
Trädgårdsgatan, skede 1.
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman antecknar redogörelsen för kännedom.
STM § 21, 15.12.2020
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände förslaget.
-----

Talousselvitys, Puutarhakadun H-osan peruskorjaushanke, vaihe 1.
Kuntayhtymän johtaja:
Peruskorjaushankkeen suunnittelu aloitettiin keväällä 2019, urakointiohjelma
oli valmiina joulukuussa 2019, tarjouspyyntö lähetettiin joulukuussa 2019 ja
urakkasopimus laadittiin tammikuussa 2020. Rakennusaika oli helmikuusta
syyskuuhun 2020. Syksyllä 2020 on tehty täydennyksiä, säätöjä ja pienehköjä muutoksia.
30.10.2020 tilanteen mukaan kokonaiskustannukset ovat 3.498.614 euroa.
Urakkasumma oli 2.923.300 euroa.
Rakennuttaja päätti rakentamisen kuluessa parannuksista ja odottamattomien haasteiden vuoksi jouduttiin tekemään muutoksia, joista aiheutuneiden
lisätöiden kustannus on 328.393 euroa.
Suunnittelukustannukset, mukaan lukien konsultointipalvelut, sekä rakennuttajan huonekalu- ja varustehankintojen kustannus ovat 236.375 euroa.
Muut kustannukset, esim. kopiointipalvelut, rakennuslupa, ovat 10.546 euroa.
Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Talousarviomääräraha 3.500.000 euroa, alittaa talousarvion 1.386 eurolla.
Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh. 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja ilmoittaa tämän yhtymäkokoukselle tiedoksi.
Skst § 78, 5.11.2020
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Yhtymähallitus kiittää suunnittelu- ja rakennusvaliokuntia sekä prosessiin
osallistuneita virkamiehiä ja henkilöstöä. Kiitos myös suunnittelijoille ja urakoitsijoille sekä valvojalle Owe Sjölund.
----KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 15.12.2020
Talousselvitys, Puutarhakadun H-osan peruskorjaushanke, vaihe 1.
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus ehdottaa, että yhtymäkokous merkitsee selvityksen tiedoksi.
YK § 21, 15.12.2020
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [875/2020]

§ 22
Hänv.:

Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 / Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
bilaga 3 Förslag till budet 2021 och ekonomiplan 2022-2023

Samkommunens direktör:
Optimas verksamhet har tydligt präglats av covid-19 år 2020. Denna osäkerhetsfaktor har även haft stor inverkan på planeringen och uppgörandet av
budget för år 2021 och ekonomiplan för åren 2022-2023, då covid-19 situationen varken internationellt eller i Österbotten, är under kontroll.
Processmässigt har de utstakade rutinerna följts och den uppgjorda tidtabellen för budgetarbetet har hållit. Ledningsgruppen har för sin del behandlat
budgeten den 30.10.2020 och beslutat att föra den till styrelsen för godkännande.
På intäktssidan visar beräkningarna på att statsandelarna (basfinansiering +
prestationsfinansiering + genomslagsfinansiering) för yrkesutbildningen blir
kring 14 719 554 euro, vilket utgör ca 84% av intäkterna på 17 511 624 euro.
I beräkningarna har tillämpats de direktiv som kommit gällande ”Vipunentjänsten” samt härtill har även beaktats de föreslagna ändringarna i minimiantalet studerandeår i anordnartillståndet för utbildningsanordnaren samt beräkningsgrunderna för finansiering av yrkesutbildningen. Även indexkorrigeringen på 2% är beaktad. Försäljningsintäkterna och avgiftsintäkterna budgeteras lägre än ursprungsbudgeten för år 2020 till följd av den osäkra utvecklingen av covid-19 situationen samt den avgiftsfria utvidgade läroplikten som
har för avsikt att träda ikraft hösten 2021.
På kostnadssidan ökar löneutgifterna med ca 570 000 € jämfört med ursprungsbudgeten för år 2020. Ökningen beror av uppgörelsen kring ett nytt
kommunalt kollektivavtal som nåddes våren 2020 som innefattar löneförhöjningar såväl år 2020 som år 2021. Härtill är de ökade lönekostnaderna
bundna till den tilläggs- och strategifinansiering som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet år 2020. Dessa medel är öronmärkta för att anställa personal för att öka kvaliteten på undervisningen och handledningen
som de studerande får. Ökande av undervisningens stödpersonal innebär att
lärarnas arbetsinsats i högre grad kan inriktas på själva undervisningen. Åtgärderna sträcker sig över hela år 2021.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Resultatbudgeten för år 2021 samt ekonomiplanen för år 2022-2023.

1000 euro
Intäkter
Produktlager
Kostnader
Verksamhetsbidrag
Finansiella poster
Årsbidrag
Planavskrivningar
Resultat
Avskrivningsdifferens
Överskott/Underskott
Investeringar totalt
Likviditet (kumulativ)

Budget
2021
17 512
160
-16 487
1 184
-11
1 173
-1 250
-77
79
2

Plan
2022
17 510

Plan
2023
17 490

-16 264
1 245
-11
1 234
-1 250
-16
79
63

-16 203
1 287
-11
1 276
-1 250
26
79
105

337

1 481

292

1 606

960

1 544

Budgeten för år 2021 siktar på ett blygsamt överskott på 2 562 euro.
Investeringarna för år 2021 budgeteras till 337 000 euro. Investeringsbudgeten hänför sig huvudsakligen till investeringar i maskiner och inventarier.
Beredning: förvaltnings- och personalchef Mathias Kass, tfn 044 7215 399,
e-post mathias.kass@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att förslaget till
budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 godkänns. Samkommunstyrelsen
befullmäktigar direktören att göra eventuella smärre tekniska korrigeringar i
budgetdokumentet för år 2021 och ekonomiplanen för år 2022-2023.
Skst § 79, 5.11.2020
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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SAMKOMMUNSTÄMMAN 15.12.2020
Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023
Hänv.:

bilaga 1 Förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023

Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman godkänner förslaget till budget för år 2021 och ekonomiplan för 2022-2023.
STM § 22, 15.12.2020
Samkommunstämman:
Samkommunstämman godkände beslutsförslaget.
-----

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022–2023
Viite:

liite 3 Esitys talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022–2023

Kuntayhtymän johtaja:
Optiman toimintaa on selvästi leimannut koronavirusepidemia v. 2020. Tällä
epävarmuustekijällä on ollut suurta vaikutusta myös vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman suunnitteluun ja laadintaa,
koska koronavirustilanne ei ole hallinnassa kansainvälisesti eikä Pohjanmaalla.
Prosessissa on noudatettu aiempia valmiita rutiineja, ja talousarviotyölle annettu aikataulu on pitänyt. Johtoryhmä on osaltaan käsitellyt talousarvion
30.10.2020 ja päättänyt viedä sen hallituksen hyväksyttäväksi.
Tulopuolen laskelmat osoittavat, että ammatillisen koulutuksen valtionosuudet (perusrahoitus + suoritusrahoitus + vaikuttavuusrahoitus) on noin
14.719.554 euroa, mikä on noin 84 % kaikkiaan 17.511.624 euron tuotoista.
Laskelmissa on käytetty Vipunen-palvelua koskevia ohjeita ja lisäksi on otettu
huomioon koulutuksenjärjestämisluvan opiskelijavuosien minimimäärään esitetyt muutokset sekä ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteet. Lisäksi on otettu huomioon 2 %:n indeksikorjaus. Myyntitulot ja maksutulot budjetoidaan vuotta 2020 pienemmiksi koronatilanteen epävarman kehityksen vuoksi sekä laajentuvan maksuttoman oppivelvollisuuden vuoksi, jonka on tarkoitus astua voimaan syksyllä 2021.
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Menopuolella palkkamenot kasvavat noin 570.000 eurolla vuoden 2020 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Lisäys johtuu keväällä 2020 saavutetusta
uudesta kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta, joka sisältää palkankorotuksia sekä vuodelle 2020 että vuodelle 2021. Tämän lisäksi palkkamenot
on sidottu opetus- ja kulttuuriministeriön v. 2020 myöntämään lisä- ja strategiarahoitukseen. Tämä rahoitus on korvamerkitty henkilökunnan palkkaamiseen opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen laadun korottamiseen.
Kun opetuksen tukihenkilöstön määrä kasvaa, opettajien työpanosta voidaan
laajemmassa määrin suunnata varsinaiseen opetukseen. Toimenpiteet kattavat koko vuoden 2021.
Vuoden 2021 tulosbudjetti sekä vuosien 2022–2023 taloussuunnitelma.

1000 euroa
Tulot
Tuotevarasto
Kulut
Toimintakate
Rahoituserät
Vuosikate
Suunnitelmapoistot
Tulos
Poistoero
Ylijäämä/Alijäämä

Talousarvio
2021
17 512
160
-16 487
1 184
-11
1 173
-1 250
-77
79
2

Suunnitelma Suunnitelma
2022
2023
17 510
17 490
-16 264
1 245
-11
1 234
-1 250
-16
79
63

-16 203
1 287
-11
1 276
-1 250
26
79
105

Investoinnit yhteensä

337

1 481

292

960

1 544

Maksuvalmius (kumulatiivinen)
1 606

Vuoden 2021 talousarvio tähtää vaatimattomaan 2.541 euron ylijäämään.
Vuoden 2021 investoinneiksi on budjetoitu 337.000 euroa. Investointibudjetti
liittyy pääasiassa kone- ja kalustoinvestointeihin.
Valmistelu: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Mathias Kass, puh. 044 7215 399,
mathias.kass@optimaedu.fi
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Päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 talousarvioehdotus ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaehdotus hyväksytään. Yhtymähallitus valtuuttaa johtajan tekemään mahdollisia pienehköjä teknisiä korjauksia vuoden 2021 talousarvioasiakirjaan ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaan.
Skst § 79, 5.11.2020
Yhtymähallitus:
Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
----YHTYMÄKOKOUS 15.12.2020
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Viite:

liite 1 Esitys talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-2023

Yhtymähallituksen päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy esityksen vuoden 2021
talousarvioksi ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaksi.
YK § 22, 15.12.2020
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyi päätösesityksen.
-----
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ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Optima samkommun
Samkommunstämman
Anförande av kommunalbesvär

§ § 21 - 22

Anförande av förvaltningsbesvär

§§

Annat besvär

§§

DELGIVNING
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

BESVÄRSFÖRBUD
Förbud mot sökande
av ändring

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller
verkställighet; Kommunallagen KomL 410/2015 § 136.
Paragrafer: § § 16 - 20
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.
Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av:
 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt 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, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet
fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.
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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 den första vardagen därefter.
Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att
 beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
 den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
beslutet annars strider mot lag.
Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.
Kommunalbesvär anförs hos:

Besvärsmyndighet

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.
Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på
adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Besvärens form och
innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
I besvären ska följande anges:
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),
3) grunderna för yrkandena,
4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.
I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om
talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.
I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av
dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.
Till besvären ska följande fogas:
1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning
om när besvärstiden börjat löpa,
3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
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Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Optimas registratur.
Optima samkommun
Postadress:
Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Besöksadress: Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
E-postadress:
samkommunen(at)optimaedu.fi
Faxnummer:
(06) 7855 299
Telefonnummer: (06) 7855 222 (växel)
Öppettider för registraturen: mån - tors kl. 8.00-16.00, fred kl. 8.00-14.00.
Fogas till protokollet
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
Optima samkommun
Kuntayhtymän yhtymäkokous
Kunnallisvalitusosoitus

§ § 21 - 22

Hallintovalitusosoitus

§§

Muu valitus

§§

TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon
Pöytäkirja on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Muutoksenhakukielto Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai
täytäntöönpanoa; Kuntalaki, KuntaL 410/2015 § 136.
Pykälät: § § 16 - 20
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.
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.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet

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 voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa Optiman kirjaamosta.

Optima samkommun
Postiosoite:
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Käyntiosoite:
Puutarhakatu 30, 68600 Pietarsaari
Sähköpostiosoite: samkommunen(at)optimaedu.fi
Faksinumero:
(06) 7855 299
Puhelinnumero:
(06) 7855 222 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8.00-16.00, pe 8.00-14.00.
Liitetään pöytäkirjaan
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