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38 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 6. kesäkuuta 2012 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 6.–14.6.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 7.6.2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
 
   

www.kronoby.fi
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39 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 15. kesäkuuta 2012 klo 14.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Bernt Storbackan ja Leena Furu-
backan. 
__________ 
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Dnr: KST 41/2012 
 
 
40 §. TILINPÄÄTÖS 2011     Tiedottaminen tilinpäätöksestä 

Kh 26.3.2012, § 84: 
Talouspäällikkö: 
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain määräysten mukaan, §:ssä 68, kunnanhallituk-
sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuulu-
vat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
Muutetun kuntalain 8. luvun 68 a §:ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan 
täydellinen konsernitilinpäätös, joka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoitus-
laskelman liitetietoineen. Kruunupyyn kunta täyttää uusien sääntöjen määräämät kriteerit ja 
on velvollinen vuoden 2008 tilinpäätöksestä alkaen laatimaan täydellinen konsernitilinpäätös. 
Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 
 
Kunnan tilinpäätös sisältäen liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitoksen tilinpäätös vuodelta 2011 
osoittaa 472 542,24 euron alijäämän. Summa koostuu kunnan 886 324,55 euron alijäämästä 
sekä sähkölaitoksen 413 782,31 euron ylijäämästä. Kunnan budjetoitu tulos nousi miinus 
2 196 790 euroon, kun taas sähkölaitoksen budjetoitu ylijäämä oli 101 600 €. Löytyy useita 
syitä siihen, miksi kunta pystyi osoittamaan budjetoitua parempaa tulosta.  Verotuloja kertyi 
1 023 563 € enemmän kuin mitä talousarvio edellytti, ja valtionosuuksia saatiin 588 914 € 
enemmän kuin budjetoitu. Sähkölaitoksen hyvä tulos johtuu suurilta osin suotuisesta tuotan-
nosta ja vakaista markkinahinnoista vuoden alussa.  
Kunnan taseessa 31.12.2011 kertynyt ylijäämä on 4 537 006,35 € tai 679 € asukasta kohti. 
Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 744 €/asukas. Vuoden 2011 lopussa 
kunnan lainakanta oli 1 391 €/asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli 1 236 
€/asukas. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä siihen kuuluvat toimintakertomus 
ja liitetiedot.  
Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöstä ja luovuttavat asiakir-
jat tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle, joka tutustuu tilinpää-
töksen asiakirjoihin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja siihen kuuluvat toimin-
takertomus ja liitetiedostot.  
Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat luovutettiin tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle, 
sekä kunnanvaltuustolle, joka tutustuu tilinpäätöksen asiakirjoihin. 
__________ 
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Hallituksen puheenjohtaja aloitti kunnanvaltuuston tilinpäätöskäsittelyn ja jätti tarkemman 
esittelyn talouspäällikölle. Kunnanjohtaja laati tilinpäätöksestä tiivistelmän esittämällä Arttu-
kuntalaiskyselyn tuloksia, jotka osoittavat että Kruunupyyn asukkaat ovat tyytyväisiä kunnan 
palveluun. 
RKP-ryhmän puheenvuoroa käyttänyt Sixten Dalvik katsoi, että miljoonan euron veronlisäys 
talousarviosta oli onnenpotku mutta erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on huolestutta-
vaa. Dalvik kiitti poliitikkoja, virkamiehiä ja muita yhteistyökumppaneita. Myös keskustan 
edustaja Tapani Myllymäki kiitti virkamiehiä hyvästä työstä ja hyvästä talousarviokurista. 
Leena Furubacka, SDP, kiitti kunnan asukkaita lisääntyneistä verotuloista ja totesi, että on 
positiivista että asukkaat ovat tyytyväisiä palveluun, jota on pystytty pitämään talousarvion 
mukaisena.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto tutustui tilinpäätökseen, keskustelu merkittiin tiedoksi.  
Hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/40 § /14.6.2012. 
__________ 
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Dnr: KST 79/2012 

41 §. TILINPÄÄTÖS 2011 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 

Talouspäällikkö: 
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Kuntalain 
yllämainitussa pykälässä säädetään myös, että mikäli kunnan tase osoittaa kattamatonta 
alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on toteutu-
nut tilikauden aikana sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittä-
vyyttä. 
 
Tarkastuslautakunta on 31. toukokuuta 2012, tilinpäätösasiakirjojen ja tarkastuskertomuksen 
nojalla, laatinut arviointikertomuksen siitä, miten toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteu-
tuneet.   Yksityiskohtainen arviointikertomus liitetään pykälään, Liite 1/41 §/ 14.6.2012.  
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ: 
 
että  arviointikertomus vuodelta 2011 saatetaan kunnanvaltuuston käsittelyyn. 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Bernt Storbacka selosti arviointikertomusta. Vuoden 
2011 painopistealueena on ollut teknisen lautakunnan toiminta. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2011. 
__________ 
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Dnr: KST 80/2012 

42 §.   TILINPÄÄTÖS 2011   Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuu-
vapauden myöntäminen 

Kh 4.6.2012, § 172: 
Talouspäällikkö: 
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal-
linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
JHT-, HTM-tilintarkastaja Anders Lidman, Oy Audiator Ab:lta puoltaa 31. toukokuuta 2012 
päivätyssä tarkastuskertomuksessaan, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönne-
tään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011. 
 
Tarkastuslautakunta on 31. toukokuuta 2012 tutustunut tarkastajan laatimaan tarkastusker-
tomukseen kyseiseltä tilikaudelta. Valtuusto tutustuu tarkastuskertomukseen, joka sisältyy 
tilinpäätösasiakirjoihin. 
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ: 
 
että  kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2011 tilinpäätöksen ja 
että  kunnanvaltuusto myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta  
 2011. 
 
Tilinpäätöskirjan läpikäynnin jälkeen Peter Albäck ehdottaa, että vastuuvapaus myönnetään 
muuten, paitsi kunnanjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle kunnes saadaan syyttäjän 
päätös jätetystä esitutkintapyynnöstä. Tapani Myllymäki kannatti ehdotusta. Valtuuston pu-
heenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä.  Hän esitti 
nimenhuutoäänestystä siten, että tarkastuslautakunnan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” 
ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin ja äänestys-
luettelo liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/42 § /14.6.2012. Siitä käy ilmi, että äänestyksessä an-
nettiin 18 ja-ääntä, 7 nej-ääntä ja 1 tyhjä ääni ja että tarkastuslautakunnan ehdotus voitti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2011. Äänestyksen jälkeen myön-
nettiin tilinvelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2011. 
Hans-Erik Lindgren esitti kiitokset luottamuksesta ja hyvästä työstä. Marketta Widje-
skog kiitti valtuuston puolesta luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa hyvin tehdystä 
työstä. 
 
Peter Albäck ja Tapani Myllymäki ilmoittivat eriävät mielipiteen päätöksen johdosta ja jättivät 
kirjallisen vastalauseen ennen pöytäkirjan tarkistamista, Liite 2/42 § /14.6.2012. 
__________ 
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Dnr: KST 71/2012 

43 §.   TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015    Raamien hyväk-
syminen 

Kh 4.6.2012, § 172: 
Talouspäällikkö: 
Tuloslaskelmalle ja käyttötalousarviolle on laadittu raamiehdotukset vuodelle 2013, Liite 1/ 43 
§/ 14.6.2012. Ehdotusta laadittaessa on käytetty vuoden 2011 tilinpäätöstä, kunnan talous-
suunnitelmaa, kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa sekä kuntaliiton ja valtiovarainministeriön 
ennusteita. Kunnan yhteiset verotulot lisääntyivät 6,5 % vuodesta 2010 vuoteen 2011, näistä 
kunnallisvero lisääntyi 5,4 %.  Raamiehdotuksen verot perustuvat kuntaliiton 2.5.2012 anta-
maan veroennusteeseen Kruunupyyn kunnalle. Ennusteen mukaan verot nousevat vuoden 
2012 aikana 1,3 % vuoteen 2011 verrattuna, ja vuodelle 2013 ennustetaan minimaalista 0,2 
% korotusta. Raamiehdotus perustuu siihen, että kunnan 19,5 %:n veroprosentti pysyy muut-
tumattomana. Valtionosuuksista ei ole vielä kuntakohtaisia laskelmia, joten raamit perustuvat 
Kuntaliiton arvioon.  
Tuloslaskelmalle ehdotetussa raamissa toimintakate nousee -36 926 500 euroon,  vuosikate 
-229 800 euroon ja tilikauden tulos -1 019 800 euroon. Vuosikate ja tulos ovat positiivisempia 
kuin taloussuunnitelmassa. Raameissa on lähdetty siitä, että sähkölaitoksen tuotto on 
190 000 €, eli sama määrä kuin kuluvana vuonna. Tasapainottamisvaatimus täyttyy, kun 
kunnan taseessa (kunnan sekä sähkölaitoksen) 31.12.2011 on kertynyt ylijäämää 4 537 006 
euroa. 
Käyttötalouden raamiehdotuksessa on 36 926 500 euron nettomäärä jaettavaksi sektoreiden 
välillä.  
Verrattuna vuoden 2012 käyttösuunnitelman nettomenoihin on raamiehdotuksessa jaettu 
määräraha 1 049 500 € suurempi, eli korotus on 2,93 %. Sektoreiden menojen ja tulojen 
osalta on kunnan raamiehdotuksessa lähdetty 3 %:n lisäyksestä vuoden 2012 käyttösuunni-
telmasta.  
Käytön suunnitteluvuosille 2014–2015 ei ole laadittu erityisiä raameja. Arviointiohjeeksi lau-
takunnille on 2,5 %:n korotus vuosien välillä.  
                   
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
 
että  käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana käytetään 

vuoden 2013 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin käytön koro-
tus on 2,93 % käyttösuunnitelmasta 2012, 

että  käyttötalouden talousvuosille 2014–2015 lasketaan 2,5 % korotus vuosien välil-
le ja 

että  liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 190 000 
€:ksi vuoden  2013 talousarviossa. 

 
Keskustelussa Peter Albäck ehdottaa, että talousarvioraami tehtäväalueelle Sosiaali- ja ter-
veydenhuolto korotetaan 500 000 eurolla 21 553 500 euroon netto. Marina Furubacka kan-
nattaa ehdotusta. Kun keskustelu oli päättynyt, toteaa puheenjohtaja että on tehty kaksi eh-
dotusta ja että asiasta on äänestettävä. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että kun-
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nanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää 
”nej”. Menettely hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä (Byggmästar, Dahlvik, Lind-
gren) ja 6 nej-ääntä (Albäck, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Wassborr). Albäckin 
ehdotus voitti ja talousarvioraamiehdotus vuodelle 2013 muutetaan sen mukaan. 
 
Muutos tarkoittaa, että toimintakate on -37 426 500 €, vuosikate -729 800 € ja tilikauden tulos 
-1 519 800 €. Vuosikate ja tulos ovat heikompia kuin taloussuunnitelmassa. Lisäys vuodesta 
2012 on 1 549 500 € tai 4,32 %. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana käytetään 

vuoden 2013 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin käytön koro-
tus on 4,32 % käyttösuunnitelmasta 2012, 

että  käyttötalouden talousvuosille 2014–2015 lasketaan 2,5 % korotus vuosien välil-
le ja 

että  liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 190 000 
€:ksi vuoden 2013 talousarviossa. 

__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaan. Valtuus-
ton hyväksymät raamit liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/43 § /14.6.2012. 
__________ 
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Dnr: KST 64/2012 
 
 
44 §. SIVISTYSTOIMI   Kansalaisopiston uusi ylläpitämislupa 

Kh 21.5.2012, § 156: 
Sivistystoimen johtaja: 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kansalaisopistojen ylläpitämislupien uudistamispro-
sessin vuoden 2010 ja 2011 alusta voimaan tulleiden vapaasta sivistystyöstä annetun lain 
(632/1998) muutosten mukaisiksi, Liite 1/44 § / 14.6.2012.  
 
Kaikkien kansalaisopistojen ylläpitämisluvat muutetaan vuoden 2013 alusta. Muutos koskee 
kansalaisopistojen vapaan sivistystyön lain mukaista ylläpitämislupaa.  
 
Kruunupyyn kansalaisopiston rehtori, Tom Hansén, vastaa hakemuksen täyttämisestä. Sivis-
tyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.6.2012. Hakemus tulee toimittaa 21.6.2012 
mennessä. 
 
Hakemukseen tulee liittää ylläpitäjän periaatepäätös siitä, että kunta toivoo saman toiminnan 
ylläpitämistä myös tulevaisuudessa.  
 
KJ.N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    Kruunupyyn kunta toivoo jatkavansa kansalaisopistotoiminnan ylläpitämistä kuten 

ennen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
14.6.2012 

 
 
Sivu 
5/75 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi: 
 
18.6.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 75/2012 
 
 
45 §.   SUUNNITELMAT   Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuus-

suunnitelma 2010-2015, vuosiraportti ja toimenpide-esitys 

Kh 4.6.2012, § 180: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 6.5.2010 § 27 Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan 
turvallisuussuunnitelman. Turvallisuussuunnitelma painottuu kuntalaisten arjen turvallisuu-
teen.  Tavoitteina ovat elintasosairauksien, päihdehaittojen ja syrjäytymisen ehkäisy.  
 
Kuntien hallintoelimet seuraavat turvallisuussuunnitelman toteutumista vuosiraporttien kaut-
ta. Tässä yhteydessä hallintokäsittelyyn tuodaan myös työryhmien seuranta-aikana laatimat 
toimenpide-esitykset.  
 
Turvallisuustyön ohjaus- ja työryhmät yhdessä substanssityöryhmän kanssa ovat laatineet 
vuosiraporttiin katuväkivallan vastaisen toimenpideohjelma. 
 
Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 23.5 § 149 kirjata vuosiraportin tiedoksi ja lä-
hettää sen edelleen.  Samalla hyväksyttiin toimenpideohjelma katuväkivallan ehkäisemiseksi.  
 
Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelman 2010–2015 vuo-
siraportti ilmenee Liitteestä 1/45 §/ 14.6.2012 ja toimenpideohjelma katuväkivallan ehkäise-
miseksi Liitteestä 2/45 § / 14.6.2012. 
 
KJ:N EHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus tutustuu Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuun-
nitelma 2010 -2015 vuosiraporttiin 2011 sekä Toimenpideohjelmaan katuväkivallan ehkäise-
miseksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
__________  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto kirjasi raportin ja ohjelman tiedoksi. 
__________ 
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Dnr: KST 42/2012 
 
 
46 §.   ALOITE    Bernt Storbacka ym:n aloite toimenpiteistä kunnan suuntautumisesta kos-

kevan kyselytutkimuksen täytäntöönpanoa vastaan; väliraportti valtuustolle 

Kh 4.6.2012, § 182: 
Kh 21.5.2012, § 158: 
Kh 7.5.2012, § 143: 
Kh 2.4.2012, § 109: 
Kunnansihteeri: 
Bernt Storbacka ym. jättivät valtuuston kokouksessa 22.3 aloitteen, jossa kehotetaan valtuustoa ryh-
tymään toimenpiteisiin kyselyn toteuttamista vastaan, josta hallitus päätti 27.2.2012 § 56.  
Aloitteessa sanotaan, että päätös on strategiasuunnitelman vastainen, että valtuuston on päätettävä 
näin isosta asiasta, että valtuusto on jo asettanut työryhmän kuntauudistusta varten, että erilaisista 
vaihtoehdoista ei ole saatavilla tietoa, että pelkästään määrärahojen myöntäminen vaatii valtuustopää-
töksen ja että kannattaa harkita mahdollisuutta järjestää kansanäänestys ilman kustannuksia.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle,  
että          vastaukseksi aloitteeseen viitataan kunnanhallituksen aiempaan valmisteluun ja päätök-

seen 27.2.2012 § 56 ja todetaan 
että hallituksen päätöksen täytäntöönpano lykätään siihen saakka, kunnes aloite on käsitel 
 valtuustossa.  
 
Elisabeth Hagström aloittaa keskustelun ehdottamalla, että kysymys jätetään pöydälle, kunnes kysely-
ryhmä on pitänyt seuraavan kokouksensa. John-Erik Sandvik kannattaa pöydälle jättämistä. Puheen-
johtaja keskeyttää keskustelun selvittääkseen, saako ehdotus kannatusta. Tämä tapahtuu nimenhuu-
dolla siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”ja” ja ne, jotka kannatta-
vat asian jättämistä pöydälle äänestävät ”nej”. Tämä hyväksyttiin.  Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä 
(Byggmästar, Hongell, Lindgren) ja 5 nej-ääntä (Myllymäki, Furubacka, Hagström, Sandvik, Enroth), 
joten kysymys jätetään pöydälle.  
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen jättää kysymyksen pöydälle. 
__________ 
 
Kh 7.5.2012, § 143: 
Kyselyryhmän työ on nyt saatettu loppuun, ryhmä piti viimeisen kokouksensa 24.4 ja loppuraportti on 
työn alla. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että vastaukseksi kyselyä koskevaan aloitteeseen viitataan kunnanhallituksen aiempaan val-

misteluun ja päätökseen 27.2.2012 § 56 ja todetaan 
että hallituksen päätöksen täytäntöönpano lykätään siihen saakka, kunnes aloite on käsitelty 
 valtuustossa. 
 
Keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa Peter Albäckin kannattamana, että kysymys jätetään 
pöydälle. Puheenjohtaja keskeyttää keskustelun selvittääkseen, saako ehdotus kannatusta. Tämä 
tapahtuu nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät ”ja” ja 
ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle äänestävät ”nej”. Äänestyksessä annettiin 3 ja-ääntä 
(Byggmästar, Dahlvik, Lindgren) ja 6 nej-ääntä (Albäck, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Sandvik, 
Wassborr), joten kysymys jätetään jälleen pöydälle. 
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PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen jättää kysymyksen pöydälle. 
__________ 
 
Kh 21.5.2012, § 158: 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus ehdotta kunnanvaltuustolle 
että vastaukseksi kyselyä koskevaan aloitteeseen viitataan kunnanhallituksen aiempaan val-

misteluun ja päätökseen 27.2.2012 § 56 ja todetaan 
että hallituksen päätöksen täytäntöönpanoa lykätään siihen saakka, kunnes aloite on käsitelty   
 valtuustossa. 
 
 
Keskustelussa Marina Furubacka ehdottaa, että kysymys viedään tässä vaiheessa valtuustolle välira-
portin muodossa tilanteesta. Peter Albäck katsoo, että sitä ennen on selvitettävä seuraaviin kysymyk-
siin liittyvää juridiikkaa kuntaliiton lakimiesten tekemän kirjallisen lausunnon avulla. 

-  onko kunnanhallituksen aloittama kansalaiskysely samamerkityksinen kuin kuntalaissa 
säädetty neuvoa-antava kansanäänestys 

-  voiko kunnanhallitus järjestää kansalaiskyselyn, jota rahoitetaan hallituksen nettotalousar-
vion käyttövaroista tai kassavaroista, ilman että asiaa viedään ensin kunnanvaltuuston 
päätettäväksi. 

- onko kansalaiskysely ristiriidassa kunnan strategiasuunnitelman ja valtuuston päätöksen 
kanssa siitä, että kunnan on oltava itsenäinen, ja onko hallituksen päätös kyselyn tekemi-
sestä tämän takia lainvastainen eikä päätöstä saa panna täytäntöön. 

Kunnanjohtajalle annettiin tehtäväksi pyytää mainittua lausuntoa viipymättä, jotta vastaukset ovat saa-
tavilla seuraavassa kokouksessa 4.6., kun hallitus valmistelee väliraportin valtuustolle. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen pyytää kuntaliiton lausuntoa kyselystä ja että väliraportti 
annetaan valtuuston kokouksessa 14.6. 
__________ 
 
Kh 4.6: 
Kysely lähetettiin kuntaliitolle 22.5 ja vastaukset kolmeen kysymykseen saatiin lakimies Ida 
Staffansilta 25.5 seuraavasti: 

- kyselytutkimus ei ole sama kuin kansanäänestys, josta säädetään kuntalain 30. pykäläs-
sä 

- jos hallituksen talousarviossa on ”vapaita” varoja, joita voi käyttää tarkoitukseen, en näe 
estettä sille, että varat käytetään kyselytutkimukseen ilman valtuuston erillistä päätöstä. 

- kyselytutkimus ei sinänsä merkitse muutoksia kunnan tilanteeseen, joten en näe, että 
kyselytutkimuksen toteuttaminen voisi olla strategiasuunnitelman vastainen. 

 
Kyselyryhmä on jättänyt loppuraportin 15.5 kyselyn kysymyksistä ja aikataulusta. Kunnanhal-
litus käsitteli loppuraportin 21.5 § 157. Ryhmä on pyytänyt tarjouksia toteutumiselle, antanut 
ehdotuksia kysymyksiin ja esipuhetekstiin. Ryhmä ei ollut yhtä mieltä aikataulusta ja on kes-
kustellut vaihtoehdoista: tänä keväänä ennen lomia, elo-syyskuussa tai myöhemmin, kun 
rakenneuudistus on edennyt. Hallituksen valmistelussa todettiin, että mitä tulee kuntauudis-
tukseen ja valtionvallan toimenpiteisiin ei ole olemassa sellaisia päätöksiä, jotka pakottaisivat 
kuntia valitsemaan yhdistymisiä muiden kuntien kanssa ja kaikki osapuolet ovat myös ilmoit-
taneet kannattavansa tätä kannanottoa. Kaikki yhteistyö tulee rakentua vapaaehtoisuuteen. 
Ratkaisevaa kuntauudistuksen kehittämisen kannalta on sosiaali- ja terveydenhuollon hallin-
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tomalliesitykset, joita esitetään kesällä 2012. Esittelyn jälkeen toteutetaan mahdollinen toinen 
kuulemiskierros kuntien kanssa, jolloin kuntien odotetaan ottavan kantaa asiaan. 
 
Kunnanjohtajan päätösehdotus oli seuraava: 
Yllä todetun ja kunnanvaltuuston valtiovarainministeriölle jättämän vastauksen perusteella 
sopiva ajankohta kyselyn teettämiselle, jossa yhdessä kysymyksessä kysytään mm. suun-
tautumisesta, ei ole vuoden 2012 aikana, ennen kuin kuntauudistus on saanut konkreetti-
sempia muotoja ja koska 
- uusi rakennelaki ja hoidon järjestäminen kunnissa esitellään syksyllä 
- ulkoista painetta kuntien asettamisesta vaalitilanteeseen ei löydy nykylainsäädännössä  
- kunnanvaltuuston yhteinen ja yksimielinen päätös on annettu itsenäisyyttä koskevassa ky-
symyksessä  
- kuntalaisten näkemys palveluista on selvästi positiivinen Arttu-kyselyssä 
- kunnan saavuttama taloudellinen vakaus ja hyvä palvelutaso voidaan kaikkien tunnettujen 
ennusteiden mukaan ylläpitää parhaiten itsenäisenä kuntana. 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää kysymyksen pöydälle 25.6 saakka, jonka jälkeen 
todetaan, jos tilanne vaatii pöydälle jättämisen jatkamista. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Hallitus ilmoittaa tämän valtuustolle tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus puoltaa ehdotusta, kysymyksestä keskustellaan valtuuston iltakoulussa 14.6. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Asia kirjattiin tiedoksi. Aloite siirretään hallitukselle jatkovalmisteltavaksi.  
__________ 
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47 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Valtuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 

a) Kokouksen jälkeen pidetään iltakoulu kyselystä ja kuntauudistuksesta. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Asia kirjattiin. 
__________ 
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48 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT 

 
Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
__________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 40-41, 45-46 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.   Oikaisuvaatimuksen 
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos 
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli 
kuin kuntajäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 
     
    65101  VAASA 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät: 42,44   30 päivää 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
 
 
Hankintaa koskeva päätös 
 
Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don. 
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Valituskirja 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä 

- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta. 
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle. 
 
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Valituskirjaan on liitettävä 

- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona 
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimitet-

tu viranomaisille. 
 

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
 
 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai 
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
  
 
Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa 
lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä.. 
 
 

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(701/1993) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa on 
90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä asiois-
ta, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista vir-
kasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos 
hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi. 


