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63 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 8. toukokuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 8. – 16.5.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 9.5.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
   

www.kronoby.fi
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64 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 17. toukokuuta 2013 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Inger Backman ja Liane Byggmästar. 
_______________ 
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Dnr: KST 111/2013 
 
 
65 §.    SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO   Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön arvi-

ointi kaudella 2009-2012 

Kunnanjohtaja: 
Edellisellä valtuustokaudella isäntäkuntayhteistyö Kokkolan kaupungin kanssa kehittyi niiden 
suuntaviivojen  ja  päätösten  mukaisesti,  joita on  tehty  kansallisella  tasolla   nk.  Paras-
hankkeen myötä, jossa valtiovalta on antanut puitteet sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöl-
le sekä voimassa olevan vähimmäisvaatimuksen 20 000 asukkaan väestöpohjasta yhteis-
toiminta-alueella.  
 
Neljän tilinpäätöksen jälkeen ja yhteistyöalueelta saatujen kokemusten perusteella on aika 
numeroiden valossa ottaa esille tietoja siitä, mihin yhteistyön taloudelliset vaikutukset ovat 
johtaneet. Tässä vaiheessa sisäistä aineistoa ei ole saatavilla siitä, miten palvelun laatu on 
kehittynyt. Mutta niin kutsutussa Arttu-tutkimuksessa on aineistoa siitä, miten Kruunupyyn 
kunnan asukkaat mieltävät palvelut kauden aikana, Liite 1/65 § /16.5.2013. Sen lisäksi on 
tehty asukaskysely Kruunupyyn kunnassa, jossa esitettiin kysymyksiä siitä, miten palvelu 
koetaan, Liite 2/65 § / 16.5.2013. Tuonnempana esitetään tarkempaa tilastoa kustannuskehi-
tyksestä, mitä tulee asukkaiden käsityksiin, löytyy materiaalia Arttu-tutkimuksesta ja omasta 
kyselystä. Kokkolan kaupunki on lisäksi tutkinut, miten hoitoalan henkilökunta kokevat uuden 
yhteistyötilanteen.  
 
Yleisesti voidaan Kruunupyyn kunnan osalta todeta, että kustannuskehitys hoitoalalla on 
kehittynyt alan yleisen kustannuskehityksen mukaan. Jos otamme lähtökohdaksi vuoden 
2000 ja teemme indeksivertailun 10 vuoden perspektiivillä (olettamus että vuosi 2000 on yhtä 
kuin 100 kaikissa kunnissa), niin Liite 3/65 § / 16.5.2013 osoittaa, että Kruunupyyn kunnan 
indeksi on 167 vuonna 2010, kun taas koko Suomen indeksi on 170. Isäntäkunta Kokkolan 
indeksi on 190, toisin sanoen kustannuslisäys on suhteellisesti katsoen noin 12 % yli maan 
lisäystahdin. Voidaan todeta, että kustannusten nousu Kruunupyyssä kiihtyi vuodesta 2008 
alkaen, mutta sillä ei ole suoranaista yhteyttä yhteistoiminta-alueen silloiseen perustamiseen. 
Vertailun vuoksi voi todeta, että Pietarsaaren kaupungin lisäystaso on lähellä valtion keskita-
soa.  
 
Kehitysero pohjautuu erittäin suuressa määrin siihen, miten erikoissairaanhoidon käyttö on 
kehittynyt, sekä kyseisen alan kustannustasoon. Liitteestä 4/65 § / 16.5.2013 selviää, että 
Kruunupyyn kunnan kustannukset asukasta kohden ovat maan keskitasolla vuonna 2010 ja 
kustannukset olivat samalla suhteellisella tasolla myös vuonna 2000. Kaudella on nelivuotis-
kausi 2003–2007, jonka aikana reaalikustannukset laskivat ja kunta onnistui myös luomaan 
vankan taloudellisen perustan kumulatiivisella ylijäämällä.  Lisäys vuosina 2011 ja 2012 on 
Kruunupyyn osalta ollut noin 6 % vuotta kohden, toisin sanoen merkittävästi yli yleisen kus-
tannuskehityksen. Isäntäkunta Kokkolan kustannustaso on 10-vuotisjakson lopussa 112 eu-
roa yli maan keskitason asukasta kohti, ja se merkitsee Kokkolan kaupungin osalta noin 5,2 
miljoonaa euroa vuositasolla.  On todettavaa, että Pietarsaaren kustannukset ovat suhteelli-
sesti katsoen lähestyneet maan keskiarvoa sillä olivat vuonna 2000 runsaat 30 % yli keskiar-
von ja vuonna 2010 runsaat 10 % yli maan keskiarvon.  
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Kruunupyyn kunnalle on koko tämän 10-vuotisjakson aikana ollut tunnusomaista peruster-
veydenhuoltopalvelujen korkea käyttöaste. Käytön painopisteet näkyvät selvästi Liitteessä 
5/65 § / 16.5.2013. 
Verrattuna maan keskiarvoon ja kahteen maaseutukuntiin alueella käy ilmi, että Kruunupyy 
eroaa havaittavasti perusterveydenhuoltopalvelujen käytössä. Käyttö Kruunupyyssä on n. 40 
% korkeampi kuin Uudessakaarlepyyssä, joka suunnilleen samalla väestöpohjalla ja ikära-
kenteella sijoittuu lähemmäksi maan keskiarvoa. Lyhyesti voidaan todeta, että Kruunupyyssä 
hoitoketju on vanhastaan ollut suurimmassa määrin riippuvainen laitoksista ja laitostettu ver-
rattuna maahan yleensä. 
 
Uusi lainsäädäntö ja kansalliset priorisoinnit hoitoalalla merkitsevät, että on kehitetty uusia 
hoito- ja asumismuotoja, jotta voidaan paremmin vastata tulevaisuuden asettamiin vaatimuk-
siin. Lääkäritilanteen vakauttaminen ja hoitoketjun kehittäminen ovat ensisijaisen tärkeitä 
yhteistoiminta-alueella. Ne ovat myös edellytyksiä jotta selvitään tulevista hoitotarpeista koh-
tuullisilla taloudellisilla resursseilla ja henkilöstöresursseilla.  
 
Isäntäkuntasopimus Kokkolan kaupungin kanssa on Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
yhteistoimintamuotojen osa. Piirissä on myös JYTA-niminen yhteystoiminta-alue. Aluetta 
hallinnoi Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja vertailun vuoksi voidaan todeta, että Kausti-
sella ja Kannuksessa, kaksi kuntaa jotka ovat verrattavissa Kruunupyyhyn, kustannuskehitys 
on noussut huomattavan paljon voimakkaammin kuin Kruunupyyssä ja maassa yleensä ja 
kehitys näissä kahdessa kunnassa ei ole ollut positiivisempaa vuoden 2008 jälkeen, Liite 
6/65 § / 16.5.2013. 
 
Kahdesta Kruunupyyn kunnanvaltuuston 14.6.2007 käsittelemästä kuviosta ilmenee perus-
teet yhteistyölle, jota haluttiin kehittää yhteistoiminta-alueella. Vuoden 2007 jälkeen on toteu-
tettu aika paljon lainsäädäntöä ja kehitysprosesseja valtakunnallisella tasolla, joista silloin ei 
tiedetty. Yleisenä toteamuksena voidaan kuitenkin esittää, että niillä 9 alueella, jotka liitteenä 
olevan kuvion mukaan, Liite 7/65 § / 16.5.2013, ovat lähipalvelualueita, kehitys on ollut sel-
keästi positiivinen. Lääkäritilanne on selvästi parempi kuin 2007/2008 ja vastaanotto toimii 
kaikilla osa-alueilla ja lisäksi uudistetuissa tiloissa. Neuvola ja kouluterveydenhoito toimivat, 
kotihoito kehittyy ja palveluasuminen on aivan uudella tasolla sekä asumisen laadun että 
paikkojen lukumäärän suhteen. Kohdassa 9 mainitaan laitoshoito, hoitomuotoa ei enää ole 
vaan siitä on kehittynyt uusia asumismuotoja ”kodinomaisissa oloissa” samalla kuin lääketie-
teellinen taso on kehittynyt hoitokeskusten nykyisissä paikoissa.  
 
Sosiaalihuollossa lähipalvelua on Liitteen 8/65 § / 16.5.2013 mukaisesti kehitetty etenkin 
päivähoidossa, missä panostus uusiin yksikköihin on täysin kunnan käsissä. koska päivähoi-
to on siirretty Kruunupyyn kunnan vastuualueeseen ja muodostaa osan sivistystoimesta. 
Päivähoitopaikkojen lisäys viime valtuustokaudella on runsaat 25 %, mikä käy ilmi Liitteestä 
9/65 § / 16.5.2013. 
 
Tasojaottelu kuntatasoon, aluetasoon ja maaseututasoon ei ole kenties enää ajankohtainen, 
koska uudistustyötä on tehty ja on vielä tekemättä. Termi, joka nyt ja tulevaisuudessa kattaa 
kaikki julkisen hoidon palvelut on yhteystoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueiden maantieteelli-
nen laajuus kansallisella ja alueellisella tasolla on vielä epäselvää.  
   
Oheisista numerotiedoista käy selvästi ilmi, että monet niistä hoitomuodoista, joita voidaan 
kutsua lähipalveluiksi, ovat viimeisten neljän vuoden aikana olleet selvästi paremmalla tasol-
la kuin olivat 2007/2008, tämä näkyy myös asukaskyselyissä. Kehityksen suunta ja sisältö 
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rakentuu tulevaisuudessakin monessa suhteessa paikallisiin aloitteisiin ja paikallisiin päätök-
siin – myös isoimmissa kokonaisuuksissa, joita kutsutaan yhteistoiminta-alueiksi.  
 
Tärkeää molempien sektoreiden kehityksen kannalta on vahva poliittinen edustus, jota Kruu-
nupyyn kunnalla on ruotsinkielisessä jaostossa, joka toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan 
alaisuudessa, sekä tosiasia, että kiinteistökanta on kunnan omistuksessa ja että uudet pa-
nostukset laitoksiin ja rakennuksiin tehdään Kruunupyyn kunnanvaltuuston tekemien päätös-
ten kautta ja siellä hyväksytyn talousarvion puitteissa.  
 
KJ:N EHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus ottanee osaa arvioinnista ja käyttää aineiston pohjana kunnan strategian laa-
timisessa ajanjaksolle 2013–2020. 
Arviointi annetaan valtuustolle ja vanhusneuvostolle tiedoksi.  
 
Keskustelussa todettiin, että arviointia voitaisiin täydentää taloudellisilla luvuilla vuodelta 
2012, Liite 10/65 § / 16.5.2013 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti ehdotukseen ja ehdottaa kunnanvaltuustolle, 
että arviointi merkitään tiedoksi. 
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Arviointi annetaan tiedoksi so-
siaali- ja terveyslautakunnalle. 
_______________ 
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Dnr: KST 92/2013 
 
 
66 §. VIRAT JA TOIMET   Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä; Kerstin Myrskog 

Kunnanjohtaja: 
Kunnansihteeri Kerstin Myrskog on 20. maaliskuuta kirjallisesti ilmoittanut hakevansa eläket-
tä 1.8.2013 alkaen ja eroaa siten virastaan 31.7. 
Kunnansihteeri on kunnanvaltuuston valitsema. Hallintosäännön 45 §:n mukaan irtisanoutu-
misesta päätetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan, joka tässä tapauksessa on vir-
kasuhteeseen ottava viranomainen.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle 
että            kunnansihteeri Kerstin Myrskog eroaa virastaan 1. elokuuta 2013 alkaen. 
______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_______________ 
 
 
  



KRUUNUPYYN  KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
16.5.2013 

 
 
Sivu 
4/100 

 
 

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

20.5.2013 

Otteen oikeaksi todistaa: 
 
Lautakunta Kunnanhallitus Kunnan- 

valtuusto 
 
 

 

 

67 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

a) Kokouksen jälkeen järjestetään valtuuston iltakoulu, osa 2, työskentely neljässä ryhmäs-
sä Imago, Sivistys, Infra ja Huolto -otsikoiden ympärillä. 

b) Elisabeth Hagström ym. jättivät aloitteen tehostetun palveluasumisen rakentamisesta 
Alaveteliin kunnan toimesta. Aloite liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/67 § /16.5.2013. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Asiat merkittiin tiedoksi. Aloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
_______________ 
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68 §. 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: 65-66 
 
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, Korsholmanpuistikko 43 
    65101  VAASA 
    Faksi: 02956 42 760 
    s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät    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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


KRUUNUPYYN  KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
16.5.2013 

 
 
Sivu 
4/103 

 
 

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

20.5.2013 

Otteen oikeaksi todistaa: 
 
Lautakunta Kunnanhallitus Kunnan- 

valtuusto 
 
 

 

 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 toimi-

tettu 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.. 
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Otteen oikeaksi todistaa: 
 
Lautakunta Kunnanhallitus Kunnan- 

valtuusto 
 
 

 

 

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. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


