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Sammanträdets öppnande / Kokouksen avaaminen

Sammanträdet öppnades av styrelsens vice ordförande Bjarne Kull.
-------------------------------Hallituksen varapuheenjohtaja Bjarne Kull avasi kokouksen.
-----

§ 11
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 8.9.2021/
Jäsenkuntien edustajat kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 8.9.2021
Kommun
Kunta

Namn
Nimi

Antal röster totalt
per representant
Kokonaisäänimäärä
edustajaa kohti

Jakobstad /Pietarsaari

Lars Björklund

1

Anders Sandlin

1

Jaana Silander

1

Johanna Holmäng

1

Niclas Sjöskog

1

Karleby/Kokkola

Ronnie Djupsund

1

Kronoby/Kruunupyy

Bengt-Johan Skullbacka

1

Larsmo/Luoto

Pernilla Löfs-Grankulla

1

Pedersöre /Pedersöre

Nykarleby/Uusikaarlepyy Frej Strang

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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Val av mötesordförande / Kokouksen puheenjohtajan valinta

Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser en ordförande för dagens möte.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman utsåg enhälligt Anders Sandlin som ordförande för
dagens möte.
-------------------------------Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, päätösesitys:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee tämän päiväisen kokouksen puheenjohtajan.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi yksimielisesti Anders Sandlinin tämänpäiväisen kokouksen puheenjohtajaksi.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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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 måndag 9.8.2021.

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,
maanantaina 9.8.2021.
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.
-----

§ 14 Val av protokolljusterare / Pöytäkirjan tarkastajat
Samkommunstyrelsens ordförande, beslutsförslag:
Samkommunstämman utser två protokolljusterare och fastställer att protokollet justeras elektroniskt senast tisdag 14.9.2021.
Samkommunstämman:
Samkommunstämman beslöt välja Jaana Silander och Lars Björklund 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 tiistaina 14.9.2021.
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi Jaana Silanderin ja Lars Björklundin
pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan päätösesityksen mukaisesti.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [537/2021]

§ 15

Val av samkommunstyrelse / Kuntayhtymän hallituksen valinta

Samkommunens direktör:
I Optimas grundavtal, § 10, stadgas följande:
Samkommunstyrelsens sammansättning och antal röster
Samkommunstämman väljer en styrelse, som kallas samkommunstyrelsen. Styrelsen väljs för samma mandattid som samkommunstämman, om inte samkommunstämman fattat beslut om en kortare
mandattid.
Samkommunstyrelsen har nio (9) ledamöter. För varje ledamot väljs
en personlig ersättare.
Varje ledamot har en (1) röst vid sammanträdena.
Medlemskommun/-kommuner som inte tilldelats styrelseplats har rätt
att utse en representant, och en ersättare för denna, med närvarooch yttranderätt vid samkommunstyrelsens möten. Representanten
utses för samma mandatperiod som samkommunstyrelsen.
Enligt Optimas förvaltningsstadga utser samkommunstämman bland ledamöterna i samkommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande.
Jämställdhetslagens stadganden bör beaktas.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman
- väljer 9 ledamöter och personliga ersättare för dessa till samkommunstyrelsen för mandatperioden 2021—2025
- väljer en av samkommunstyrelsens medlemmar till ordförande
och en till vice ordförande

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Skst § 47, 16.6.2021
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
----SAMKOMMUNSTÄMMAN 8.9.2021
Val av samkommunstyrelse
Samkommunstyrelsens beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman
- väljer 9 ledamöter och personliga ersättare för dessa till samkommunstyrelsen för mandatperioden 2021—2025
- väljer en av samkommunstyrelsens medlemmar till ordförande
och en till vice ordförande

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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STM § 15, 8.9.2021
Samkommunstämman:
Samkommunstämman valde följande ledamöter och personliga ersättare för
dessa till samkommunstyrelsen för mandatperioden 2021–2025:
Ordinarie
Parti
Kommun Ersättare
Kjellman Marika
SFP
Jakobstad Mattus Rasmus
Forsblom Greger
SFP
Pedersöre Sandvik Barbro
Gustafsson Nicklas
SDP
Jakobstad Englund Inger
Häger Carita
SFP
Nykarleby Strang Frej
Snellman Mikael
KD
Jakobstad Söderbacka Diana
Koskinen Sami
C
Jakobstad Ingram Minna
Wikman Camilla
SFP
Karleby
Ranta Anne-Mie
Malinen Jorma
Sfinn
Nykarleby Myllymäki Johnny
Sämskar Marlene
SFP
Larsmo
Fagerhed Jan-Anders
Kommunrepresentanter i styrelsen med närvaro- och yttranderätt
Ordinarie
Parti
Kommun Ersättare
Ranta Anne-Mie
SFP
Kronoby
Åminne Malin

Parti
SFP
SFP
SDP
SFP
KD
C
SFP
Sfinn
SFP

Kommun
Vörå
Pedersöre
Nykarleby
Nykarleby
Jakobstad
Larsmo
Kronoby
Nykarleby
Larsmo

Parti
SFP

Kommun
Kronoby

Till ordförande valdes Marika Kjellman och till vice ordförande Nicklas
Gustafsson.
Förvaltnings- och personalchefen kontaktar Vörå kommun för att be dem
utse en representant med närvaro- och yttranderätt vid samkommunstyrelsens möten.
-------------Kuntayhtymän hallituksen valinta
Kuntayhtymän johtaja:
Optiman perussopimuksessa, § 10, säädetään seuraavasti:
Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano ja äänimäärät
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee hallituksen, jota kutsutaan
kuntayhtymän hallitukseksi. Hallitus valitaan samaksi toimikaudeksi
kuin kuntayhtymän yhtymäkokous, mikäli kuntayhtymän yhtymäkokous ei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Kuntayhtymän hallituksessa on yhdeksän (9) jäsentä. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Jokaisella jäsenellä on kokouksissa yksi (1) ääni.
Jäsenkunta/-kunnat, jotka eivät ole saaneet hallituspaikkaa, ovat oikeutettuja valitsemaan edustajan ja hänelle varajäsenen, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kuntayhtymän hallituksen kokouksissa.
Edustaja valitaan samaksi toimikaudeksi kuin kuntayhtymän hallitus.
Optiman hallintosäännön mukaan kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tasa-arvolain määräykset tulee ottaa huomioon.
Valmistelu; johtaja Max Gripenberg, puh 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous
-

valitsee kuntayhtymän hallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025
valitsee yhden kuntayhtymän hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi

Kyh § 47, 16.6.2021
Kuntayhtymän hallitus:
Kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 8.9.2021
Kuntayhtymän hallituksen valinta
Kuntayhtymän hallituksen päätösesitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous
-

valitsee kuntayhtymän hallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025
valitsee yhden kuntayhtymän hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja
yhden varapuheenjohtajaksi

Kyh § 15, 8.9.2021
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025:

Varsinainen jäsen
Kjellman Marika
Forsblom Greger
Gustafsson Nicklas
Häger Carita
Snellman Mikael
Koskinen Sami
Wikman Camilla
Malinen Jorma
Sämskar Marlene

Puolue
RKP
RKP
SDP
RKP
KD
Kesk
RKP
PS
RKP

Kunta
Pietarsaari
Pedersöre
Pietarsaari
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Pietarsaari
Kokkola
Uusikaarlepyy
Luoto

Varajäsen
Puolue Kunta
Mattus Rasmus
RKP
Vöyri
Sandvik Barbro
RKP
Pedersöre
Englund Inger
SDP
Uusikaarlepyy
Strang Frej
RKP
Uusikaarlepyy
Söderbacka Diana KD
Pietarsaari
Ingram Minna
Kesk
Luoto
Ranta Anne-Mie
RKP
Kruunupyy
Myllymäki Johnny
PS
Uusikaarlepyy
Fagerhed
RKP
Luoto
Jan-Anders
Läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanedustajiksi hallitukseen valittiin seuraavat:
Varsinainen jäsen
Puolue Kunta
Varajäsen
Puolue Kunta
Ranta Anne-Mie
RKP
Kruunupyy
Åminne Malin
RKP
Kruunupyy

Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Marika Kjellman ja varapuheenjohtajaksi Nicklas Gustafsson.
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö ottaa yhteyttä Vöyrin kuntaan ja pyytää heitä
nimeämään edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus kuntayhtymän hallituksen kokouksissa.

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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Dnr [538/2021]

§ 16

Val av revisionsnämnd / Tarkastuslautakunnan valinta

Samkommunens direktör:
I Optimas grundavtal, § 29, stadgas följande:
Revisionsnämnden
Samkommunen har en revisionsnämnd vars uppgifter bestäms i
kommunallagen. Revisionsnämndens sammansättning och beslutanderätt och hur den sammankallas bestäms närmare i förvaltningsstadgan.
Enligt Optimas förvaltningsstadga väljer samkommunstämman fem (5) ledamöter till revisionsnämnden och väljer bland dem en ordförande och en vice
ordförande för nämnden. Varje ledamot har en personlig ersättare.
Jämställdhetslagens stadganden bör beaktas.
Beredning: direktör Max Gripenberg, tfn 044 7215 229,
e-post max.gripenberg@optimaedu.fi
Beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman
- väljer 5 ledamöter och personliga ersättare för dessa till revisionsnämnden för mandatperioden 2021—2025
- väljer en av revisionsnämndens medlemmar till ordförande och
en till vice ordförande
Skst § 48, 16.6.2021
Samkommunstyrelsen:
Samkommunstyrelsen godkände förslaget.
-----

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:
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SAMKOMMUNSTÄMMAN 8.9.2021
Val av revisionsnämnd
Samkommunstyrelsens beslutsförslag:
Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunstämman
- väljer 5 ledamöter och personliga ersättare för dessa till revisionsnämnden för mandatperioden 2021—2025
- väljer en av revisionsnämndens medlemmar till ordförande och en till
vice ordförande

STM § 16, 8.9.2021
Samkommunstämman:
Samkommunstämman utsåg följande ordinarie medlemmar och personliga
ersättare för dessa till samkommunens revisionsnämnd för mandatperioden
2021-2025:
Ordinarie
Högnabba Stefan
Muukkonen Marina
Härmälä Elin
Back Fredrik
Pettersson Roger

Parti
SFP
SFP
SDP
SFP
KD

Kommun
Kronoby
Pedersöre
Pedersöre
Vörå
Pedersöre

Ersättare
Granholm Ann-Marie
Fors Christer
Kronqvist Andreas
Zitting Hannele
Sundqvist Johannes

Parti
SFP
SFP
SDP
SFP
KD

Kommun
Kronoby
Nykarleby
Larsmo
Karleby
Larsmo

Till ordförande valdes Stefan Högnabba och till vice ordförande
Marina Muukkonen.
-------------Tarkastuslautakunnan valinta
Kuntayhtymän johtaja:
Optiman perussopimuksessa, § 29, säädetään seuraavasti:
Tarkastuslautakunta
Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävät määrätään
kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja määräysvalta ja
koollekutsumistapa määritellään tarkemmin hallintosäännössä.
Optiman hallintosäännön mukaan kuntayhtymän yhtymäkokous valitsee viisi
(5) jäsentä tarkastuslautakuntaan, ja näistä yhden lautakunnan puheenjohtaJusteringsmännens sign.
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jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Tasa-arvolain määräykset tulee ottaa huomioon.
Valmistelu: johtaja Max Gripenberg, puh 044 7215 229,
sähköposti max.gripenberg@optimaedu.fi
Päätösesitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous
-

valitsee 5 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025
- valitsee yhden tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi
Kyh 48, 16.6.2021
Kuntayhtymän hallitus:
Kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
----KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS 8.9.2021
Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valinta
Kuntayhtymän hallituksen päätösesitys:
Kuntayhtymän hallitus esittää, että kuntayhtymän yhtymäkokous
-

valitsee 5 jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025
- valitsee yhden tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi

Justeringsmännens sign.

Utdragsbestyrkande:

OPTIMA SAMKOMMUN

SAMKOMMUNSTÄMMAN
KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sammanträdesdatum
Kokouspäivämäärä

sida
sivu

8.9.2021

14

Kyh § 16, 8.9.2021
Kuntayhtymän yhtymäkokous:
Kuntayhtymän yhtymäkokous valitsi tarkastuslautakuntaan seuraavat
varisnaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet määräkaudelle
2021–2025:
Varsinainen jäsen
Högnabba Stefan
Muukkonen Marina
Härmälä Elin
Back Fredrik
Pettersson Roger

Puolue
RKP
RKP
SDP
RKP
KD

Kunta
Kruunupyy
Pedersöre
Pedersöre
Vöyri
Pedersöre

Varajäsen
Granholm Ann-Marie
Fors Christer
Kronqvist Andreas
Zitting Hannele
Sundqvist Johannes

Puolue
RKP
RKP
SDP
RKP
KD

Kunta
Kruunupyy
Uusikaarlepyy
Luoto
Kokkola
Luoto

Puheenjohtajaksi valittiin Stefan Högnabba ja varapuheenjohtajaksi Marina
Muukkonen.
-----
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ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Optima samkommun
Samkommunstämman
Anförande av kommunalbesvär

§ § 15-16

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: § § 10-14
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

§ § 15-16

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: § § 10-14
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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
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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.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitus-
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ajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Pöytäkirja

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