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Pöytäkirja asetettu nähtäväksi, aika ja paikka: 
21.1.2013 
Kunnantalo  
Puheenjohtaja 
 
 
Hans-Erik Lindgren 
Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa: 
 
 
Kerstin Myrskog, kunnansihteeri 
 

25 §. LAUTAKUNNAT Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 2013 - 2016 
26 §. LAUTAKUNNAT  Jäsenen valinta Keski-Pohjanmaan ja Pedersören  
  kihlakunnan poliisilaitoksen poliisin neuvottelu- 
  kuntaan 2013 - 2016 
27 §. LAUTAKUNNAT   Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen  
  pelastuslautakuntaan 2013 - 2016 
28 §. LAUTAKUNNAT   Edustajien ja varaedustajien valinta Pohjanmaan  
  liiton edustajistoon 
29 §. KUNTAYHTYMÄT  Jäsenten valinta Keski-Pohjanmaan erikois- 
  sairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän  
  valtuustoon 2013 – 2016 
30 §. KUNTAYHTYMÄT  Jäsenen valinta Kårkulla samkommun  
  kuntayhtymän valtuustoon 2013 - 2016 
31 §. KUNTAYHTYMÄT   Edustajien valinta Keski-Pohjanmaan koulutus- 
  yhtymän sopimuskuntien yhteistoimintaelimeen  
  2013 - 2016 
32 §. KUNTAYHTYMÄT  Edustajien valinta Svenska Österbottens förbund för  
  utbildning och kultur - kuntayhtymäkokoukseen  
  2013 - 2016 
33 §. KUNTAYHTYMÄT  Jäsenten valinta Optima  kuntayhtymävaltuustoon  
  2013 - 2016 
34 §. KUNTAYHTYMÄT  Edustajien valinta kuntayhtymä Kvarnenin  
  kuntayhtymäkokoukseen 2013 - 2016 
35 §. LAUTAKUNNAT   Edustajien valinta Pohjanmaan liiton  
  edustajainkokoukseen 
36 §. LAUTAKUNNAT    Jäsenten valinta Stiftelsen Torgare r.s. –säätiön  
  hallintoneuvostoon 2013 - 2016 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 9. tammikuuta 2013 päivätyllä kutsulla.  Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 9. – 17.1.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan websivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 10.1.2013. 
Kokouskutsun on laatinut kunnanhallituksen puheenjohtaja Hans-Erik Lindgren. 
Kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat on valittu. 
 
 
Valtuuston vanhin valtuutettu Hans-Erik Lindgren avasi toimikauden ensimmäisen kokouksen. 
Hän toivoi hyvää yhteistyötä valtuuston edessä olevien haasteiden parissa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
__________ 
 
   

www.kronoby.fi
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 18. päivänä tammikuuta 2013, klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Forsanderin ja Stefan Högnab-
ban. 
__________ 
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Dnr: KST 3/2013 
 
 
3 §.  KUNNANVALTUUSTO      Vaalilautakunnan valinta suhteellisten vaalien toimittamista 

varten kunnanvaltuustossa 2013–2016 

Kh 7.1.2013, § 6: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnanvaltuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee toimi-
kaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.  Lautakunnassa on 
viisi (5) jäsentä ja kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Valtuusto valitsee jäseniksi 
valituista yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Vaaleissa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset, 4 § 
2. momentti (206/95).  
”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisis-
sa lautakunnissa lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.” 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista 

varten kunnanvaltuustossa toimikaudelle 2013–2016, jossa on viisi jäsentä ja kul-
lekin henkilökohtainen varajäsen, 

että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista yhden puheenjohtajan ja yhden va-
rapuheenjohtajan. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimit-
tamista varten kunnanvaltuustossa toimikaudelle 2013 – 2016, jossa on seuraavat viisi 
jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä: 
 
Inger Backman  varajäsen Susanne Hongell 
Stefan Högnabba  ” Inger Wistbacka 
Helena Broända  ” Nina Hansén 
Peter Svartsjö  ” Hans Sandström 
Mikaela Dahlbacka  ” Tapani Myllymäki 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Stefan Högnabban ja varapu-
heenjohtajaksi Inger Backmanin. 
__________ 
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 
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valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 4/2013 
 
 
4 §.   KUNNANVALTUUSTO   Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuosiksi 

2013 – 2014 

Kh 7.1.2013,§ 7: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi-
kaudesta.    Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 §:ssä säädetään, että valtuustossa on kaksi 
(2) varapuheenjohtajaa. Toimikaudesta ei ole säädetty mitään, mutta vuodesta 1997 lähtien se 
on ollut kaksi vuotta.  
Valinta tapahtuu samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi valitaan se henkilö 
joka on saanut eniten ääniä, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi henkilö, joka on saanut toi-
seksi eniten ääniä ja II varapuheenjohtajaksi henkilö, joka sen jälkeen on saanut eniten ääniä.   
Yllä olevat vertailuluvut pätevät, kun vaali toimitetaan suhteellisena vaalina. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi vahvistetaan kah-

deksi vuodeksi ja 
että kunnanvaltuusto keskuudestaan valitsee puheenjohtajan, sekä I ja II varapu-

heenjohtajan vuosiksi 2013 - 2014. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa toimikauden kahdeksi vuodeksi. 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Hans-Erik Lindgrenin puheenjohtajaksi, Stefan 
Högnabban I varapuheenjohtajaksi ja Göran Strandvallin II varapuheenjohtajaksi vuo-
sina 2013 – 2014. 
 
 
Hans-Erik Lindgren kiitti luottamuksesta. Velvoittavassa tehtävässä hän haluaa asettaa voi-
maa työskentelyyn itsenäisyyden ja yhteistyön jatkumisen puolesta kaikkiin suuntiin yhdessä 
varapuheenjohtajien kanssa. 
Bengt-Johan Skullbacka onnitteli RKP:n puolesta valittuja, hänkin painotti yhteistyön merki-
tystä, ei yhdistymisen. SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Leena Furubacka toivoi rakentavia väitte-
lyjä joista syntyy hyviä ratkaisuja kuntalaisten parhaaksi. Keskustaryhmän puheenjohtaja 
Peter Albäck painotti hänkin yhteistyön merkitystä itsenäisyyden jatkumisen kannalta. Göran 
Strandvall, KD, kiitti luottamuksesta ja toivoi kunnioittamista ja luottamusta hallituksessa ja 
valtuustossa sekä niiden välillä. 
__________  
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Dnr: KST 5/2013 
 
 
5 §. KUNNANVALTUUSTO Kutsu kokoukseen ja esityslistojen jakelu 

Kh 7.1.2013, § 8: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 54 §:n mukaan kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on lähetettävä jokaiselle valtuu-
tetulle. Sen lisäksi kutsu on lähetettävä kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle.  Ko-
kous on myös saatettava yleiseen tietoon valtuuston päättämien lehtien kautta, tai muulla val-
tuuston esittämällä tavalla.   
Kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on 
kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla siten kuin 64 §:ssä 
säädetään. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille sähköisesti, jos kunta huolehtii että tähän 
tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä. 
Valtuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan on kutsu lähetettävä vähintään 6 päivää ennen koko-
usta.   
 
Viime vuosina on kutsu tapahtunut kuulutuksella kunnan julkisella ilmoitustaululla sekä kirjeitse 
valtuuston ja hallituksen jäsenille.  Sen lisäksi on tiedotus kokouksen ajasta ja paikasta kuulu-
tettu lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa. Kunnanvaltuuston esityslista on myös 
toimitettu RKP:n viidelle ensimmäiselle varajäsenelle, SDP:n kaikille kolmelle varajäsenelle ja 
Keskustan sekä Kristillisdemokraattien kahdelle varajäsenelle. Valtuusto voi päättää siitä kuin-
ka monelle varajäsenelle esityslista toimitetaan (työjärjestys § 9).  Lisäksi esityslista on toimitet-
tu puolueosastojen puheenjohtajille ja sihteereille. 
RKP:lla on 6 varajäsentä valtuustossa vuosina 2013 - 2016, SDP:llä 3 varajäsentä, Keskustalla 
2 varajäsentä ja Kristillisdemokraateilla 2 varajäsentä. 
Kutsu löytyy myös kunnan kotisivulta (www.kronoby.fi). 
Valtuuston esityslista laaditaan työjärjestyksen 9 §:n mukaan sekä ruotsin että suomen kielellä. 
Kunnanhallituksen esityslista on toimitettu myös valtuustojäsenille. 
 
Keskustelussa Peter Albäck ehdottaa, että ilmoitus valtuuston kokouksista ei enää julkaista 
lehdissä. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston kokouksesta tiedotetaan kunnan yleisel-

lä ilmoitustaululla, 
että kunnanvaltuusto päättää, että kokouksen ajasta ja paikasta voidaan tiedottaa 

lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa sekä kunnan kotisivulla ja 
että kutsu ja esityslista sen lisäksi lähetetään kaikille varajäsenille sekä puolueosasto-

jen puheenjohtajille ja sihteereille. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
 

www.kronoby.fi
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 6/2013 
 
 
6 §. KUULUTUKSET Päätös tiedoksi antamisesta 

Kh 7.1.2013, § 9: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 64 §:n mukaan kunnalliset tiedonannot on saatettava kuntalaisten tietoon ilmoitta-
malla niistä julkisia kuulutuksia varten tarkoitetulla ilmoitustaululla.  Kunnanvaltuusto voi päät-
tää että kunnalliset kuulutukset tai eräät niistä tiedotetaan myös toisella tavalla, josta kunta on 
päättänyt. 
Kruunupyyn kunta on kaksikielinen kunta, jossa ruotsi on enemmistön kielenä.  Laajalevikkisin 
ruotsinkielinen lehti kunnassa on Österbottens Tidning, seuraavat ovat Vasabladet ja Huf-
vudstadsbladet.  Suomenkielisistä lehdistä Keskipohjanmaa on laajalevikkisin ja seuraava on 
Pohjalainen.   
Kuulutukset on vuodesta 2003 alkaen julkaistu myös kunnan kotisivulla (www.kronoby.fi). 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto päättää että kunnalliset tiedonannot on pantava tiedoksi ilmoi-

tustaululle  
että kunnanvaltuusto päättää että kunnallisista tiedonannoista voidaan sen lisäksi 

julkaista kuulutus lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa, 
että kunnanvaltuusto päättää että kunnalliset tiedonannot julkaistaan kunnan kotisi-

vulla. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
  

www.kronoby.fi
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Dnr: KST 7/2013 
 
 
7 §. KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen valinta 2013–2014 

Kh 7.1.2013, § 10: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat 
ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännössä säädetään 8 §:ssä että kunnanhallituksessa on 9 jä-
sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Vähintään 1/3 kunnanhallituksen jäsenistä 
ja varajäsenistä valitaan valtuustojäsenten keskuudesta.  Toimikausi on kaksi vuotta. Kunnan-
hallituksen puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta, jotka 
valitaan valtuuston varsinaisten jäsenten keskuudesta. 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia 4 § 2 mo-
menttia (206/95). 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet toimikaudeksi 2013–2014 sekä 
että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjoh-

tajan samaksi ajaksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
Bernt Storbacka ilmoitti keskustelussa, että jos hänet valitaan kunnanhallituksen puheenjoh-
tajaksi, niin hän ei voi enää toimia tarkastuslautakunnan puheenjohtajana vuosina 2009 – 
2012, jonka toimikausi jatkuu kunnes vuoden 2012 tilinpäätös ja tarkastuskertomus on käsi-
telty valtuustossa. Todettiin, että asia otetaan käsiteltäväksi seuraavassa pykälässä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti, että seuraavat jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnanhallituk-
seen toimikaudeksi 2013–2014: 
 
Bernt Storbacka  varajäsen Hans Sandström 
Liane Byggmästar  ” Jan-Erik Hästö 
Sixten Dalvik  ” Tuula Forsander 
Bengt-Johan Skullbacka  ” Peter Svartsjö 
Susanne Hongell  ” Inger Backman 
Seppo Filppula  ” Harry Öst 
Elisabeth Hagström  ” Tapani Myllymäki 
Bertel Riippa  ” Karin Saarukka 
Mikaela Dahlbacka  ” Marina Furubacka 
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Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajaksi Bernt Storbackan, I va-
rapuheenjohtajaksi Liane Byggmästarin ja II varapuheenjohtajaksi Sixten Dalvikin. 
 
Bernt Storbackalle myönnettiin vapautus tarkastuslautakunnan puheenjohtajuudesta 
vuosina 2009 – 2012. 
 
Bernt Storbacka kiitti luottamuksesta johtaa hallitusta jälleen. Hän toivoo hyvää yhteistyötä 
valtuuston kanssa kaudella, kun on paljolti kyse kuntarakenteesta ja sosiaali- ja terveyden-
huoltouudistuksesta. 
__________ 
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Dnr: KST 8/2013 
 
 
8 §. LAUTAKUNNAT Tarkastuslautakunnan valinta 2013–2016 

Kh 7.1.2013, § 11: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 17 §:n mukaan on kunnanvaltuusto asetettava tarkastuslautakunta.   
Tarkastussäännön 47 §:ssä sanotaan, että tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.  Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  Pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajien on oltava valtuustojäseniä. 
Valtuuston on sitten tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastusta varten 
valittava JHTT-yhteisö tilintarkastajaksi. 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia 4 § 2 mo-
menttia (206/95). 
Vanhan tarkastuslautakunnan toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes edellisen laskentakau-
den tilinpäätös ja tarkastuskertomus on käsitelty valtuustossa. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valtuuston jäsenten keskuudesta valitsee puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä tar-
kastuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 – 2016 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
Todettiin, että koska Bernt Storbackalle myönnettiin edellisessä pykälässä vapautus tarkastus-
lautakunnan 2009–2012 puheenjohtajan tehtävästä, on valittava uusi puheenjohtaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet tarkastuslauta-
kuntaan toimikaudeksi 2013 – 2016: 
 
Stefan Högnabba  varajäsen Alexandra Grahn 
Peter Albäck  ” Mats Granholm 
Gunda-Lill Törnqvist  ” Åsa Huldén 
Gabriella Lövsund  ” Mats Broända 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Stefan Högnabba ja varapuheenjohtajaksi Pe-
ter Albäck. 
Stefan Högnabba valittiin yksimielisesti myös edellisen tarkastuslautakunnan puheen-
johtajaksi. 
__________  
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Dnr: KST 9/2013 
 
 
9 §. LAUTAKUNNAT     Keskusvaalilautakunnan valinta 2013-2016 

Kh 7.1.2013, § 12: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan on asetettava keskusvaalilautakunta, jo-
hon kuuluu viisi (5) jäsentä ja vähintään viisi (5) varajäsentä.  Varajäsenet eivät ole henkilö-
kohtaisia, ne kutsutaan lautakunnan kokouksiin valitun järjestyksen mukaan. 
Jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että ne mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa 
edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia 4 § 2 mo-
menttia (206/95). 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016, 

johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan siinä järjestyksessä 
jossa ne astuvat jäsenten tilalle ja 

että kunnanvaltuusto nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi samaksi ajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto asetti keskusvaalilautakunnan vuosiksi 2013–2016 seuraavasti: 
Carl-Otto Slotte 
Björn Gripenberg 
Ulla-May Holmlund 
Veli Niemonen 
Anne-Maria Hästbacka 
 
Varajäseniksi kutsumajärjestyksessä valittiin: 
1. Tom Hansén 
2. Dan-Anders Granvik 
3. Ann-Catrin Hagnäs 
4. Katrin Ravald 
5. Annika Enfors 
6. Teuvo Herranen 
7. Pekka Välitalo 
8. Ann-Marie Granholm 
9. Peter Albäck 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Carl-Otto Slotte ja varapuheenjohtajaksi Ulla-
May Holmlund. 
__________  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
1/15 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 10/2013 
 
 
10 §.   LAUTAKUNNAT       Ehdotus jäseniksi Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakun-

taan sekä ruotsinkieliseen jaostoon vuosiksi 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013, §  13: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuuston 25.9.2008 hyväksymän Kokkolan ja Kruunupyyn välillä sosiaali- ja tervey-
denhuoltopalvelujen järjestämisestä solmitun yhteistyösopimuksen mukaan, Kokkolan kaupun-
ki vastaa yhteistyön hallinnosta.  Järjestelyä varten on perustettu yhteinen sosiaali- ja tervey-
denhuoltolautakunta ja lautakunnan alainen tuotantojärjestely.  Yhteinen lautakunta kuuluu 
järjestelyjen osalta Kokkolan kaupunkiin, joka toimii yhteistyön isäntäkuntana. 
Kokkolan kaupunginvaltuusto asettaa yhteisen lautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa 
on ollut viisitoista jäsentä ensimmäisellä toimikaudella 2009 – 2012, mutta koostuu tästä lähti-
en 12 jäsenestä ja yhtä monesta henkilökohtaisesta varajäsenestä. Kruunupyyn kunnalla on 
edelleen kaksi (2) jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakunnassa. 
 
Yhteisen lautakunnan alaisuuteen kuuluu kaupunginvaltuuston valitsema ruotsinkielinen jaos-
to, jonka tehtävänä on valvoa ja osallistua siihen että kielilakia noudatetaan ja että asiakkaita 
palvellaan omalla äidinkielellään yhteisen lautakunnan alueella. 
Jaostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, neljä (4) Kokkolasta ja neljä (4) Kruunupyystä.  Kruu-
nupyyn jäsenet valitaan Kruunupyyn kunnan ehdotuksesta.  Puheenjohtajan tulee olla yhteisen 
lautakunnan jäsen.  Jaoston puheenjohtaja valitaan kaksivuotisjaksolle vuorotellen Kokkolasta 
ja Kruunupyystä.   
Tämä merkitsee että ainakin yhden jaoston jäsenistä on oltava yhteisen lautakunnan jäsen, 
jotta vaatimus että puheenjohtaja on Kruunupyystä vuosina 2015 - 2016 voitaisiin täyttää. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä yhteiseen 

sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella toimikaudek-
si 2013–2016 ja 

että kunnanvaltuusto ehdottaa 4 jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä ruotsinkie-
liseen jaostoon toimikaudeksi 2013 – 2016 ja 

että  kunnanvaltuusto ehdottaa varapuheenjohtajan ruotsinkieliseen jaostoon toimi-
kaudeksi 2013 – 2014 ja puheenjohtajan vuosille 2015–2016.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti esittää seuraavia henkilöitä jäseniksi yhteiseen sosiaali- ja 
terveydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella vuosiksi 2013–2016: 
Sixten Dalvik  varajäsen Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
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Kunnanvaltuusto päätti esittää, että seuraavat neljä jäsentä ja henkilökohtaista varajä-
sentä valitaan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Sixten Dalvik  varajäsen Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
Liane Byggmästar  ” Seppo Filppula 
Leena Furubacka  ” Carita Hahtokari  
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esittää Sixten Dalvikia ruotsinkielisen jaoston 
varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014 sekä puheenjohtajaksi vuosiksi 2015–2016. 
__________ 
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Dnr: KST 11/2013 
 
 
11 §.   LAUTAKUNNAT     Ehdotus jäseniksi Pedersören seudun maaseutulautakuntaan 

2013 – 2016 

Kh 7.1.2013, § 14: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuusto päätti 12.5.2011 § 25, että Kruunupyyn kunta, Uudenkaarlepyyn kaupunki 
ja Pedersören kunta perustavat yhteisen maaseutuhallinnon, jossa Pedersöre toimii isäntä-
kuntana 1.1.2013 alkaen. Kunnanhallituksen 31.10.2011 hyväksymän maaseutupalvelujen 
järjestämistä koskevan yhteistyösopimuksen mukaan (Laki maaseutuhallinnon järjestämises-
tä kunnissa 210/2010), Pedersören kunta vastaa yhteistyön hallinnosta. Järjestelyä varten on 
perustettu yhteinen maaseutulautakunta ja lautakunnan alainen tuotantojärjestely. Yhteinen 
lautakunta kuuluu järjestelyjen osalta Pedersören kuntaan, joka toimii yhteistyön isäntäkun-
tana. 
Pedersören kunnanvaltuusto asettaa yhteisen lautakunnan, joka noudattaa valtuuston toimi-
kautta. Lautakunnassa on 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kruunupyyn kunta 
ehdottaa kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakuntaan. 
Ensimmäisenä toimikautena toimii Pedersören valitsema jäsen lautakunnan puheenjohtaja-
na, ensimmäisenä varapuheenjohtajana jäsen Uudestakaarlepyystä ja toisena varapuheen-
johtajana jäsen Kruunupyystä.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa Pedersören seudun maaseutulautakuntaan kaksi 

jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2013 – 2016 ja 
että kunnanvaltuusto ehdottaa lautakuntaan toista varapuheenjohtajaa samaksi toi-

mikaudeksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esittää seuraavia jäseniä ja varajäseniä Peder-
sören seudun maaseutulautakuntaan toimikaudeksi 2013 – 2016: 
 
Mårten Strandvall  varajäsen  Märta Lybäck 
Helena Broända  ”  Jessica Flöjt 
 
Kunnanvaltuusto päätti esittää Mårten Strandvallia lautakunnan II varapuheenjohta-
jaksi samaksi toimikaudeksi. 
__________ 
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Dnr: KST 12/2013 
 
 
12 §.     LAUTAKUNNAT   Ruotsinkielisen koulujaoston valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013, § 15: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 16 §:ssä sanotaan että kaksikielisessä kunnassa tulee asettaa opetustoimen 
hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten tai yhteinen toimielin, joka jakautuu 
kieliryhmien mukaan jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava asianomaiseen 
kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.  
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee ruotsinkielisen ja 
suomenkielisen koulujaoston, joka vastaa esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukio-
opetuksesta.  
Uudessa hallintosäännössä, joka astui voimaan 1.1.2013, nostettiin jäsenten määrää viidestä 
seitsemään ja heille yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Suomenkielisessä jaostossa on 
edelleen viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Puheenjohtajan on oltava sivistyslautakunnan jäsen. 
Vaaleissa otetaan huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että  kunnanvaltuusto valitsee ruotsinkieliseen lautakuntaan seitsemän jäsentä ja 

seitsemän henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2013 - 2016 sekä  
että  kunnanvaltuusto valitsee valituista jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net ruotsinkieliseen koulujaostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Peter Svartsjö  varajäsen Stefan Dahlvik 
Markus Lerbacka  ” Martin Ahlskog 
Anne-Mie Ranta  ” Britt-Marie Skuthälla 
Jan-Erik Hästö  ” Lisbeth Träisk 
Eva Fredriksson-Lidsle  ” Björn Gripenberg 
Anna-Lena Långbacka  ” Leena Furubacka 
Björn Sandbacka  ” Pia Björkqvist 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Peter Svartsjön puheenjohtajaksi ja Markus Lerbackan vara-
puheenjohtajaksi. 
__________ 
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Dnr: KST 13/2013 
 
 
13 §. LAUTAKUNNAT   Suomenkielisen koulujaoston valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013, § 16: 
Kunnansihteeri: 
Kuntalain 16 §:ssä sanotaan että kaksikielisessä kunnassa tulee asettaa opetustoimen 
hallintoon erillinen toimielin kumpaakin kieliryhmää varten taikka yhteinen toimielin, joka 
jakautuu kieliryhmien mukaan jaostoihin. Toimielimen tai jaoston jäsenet on valittava 
asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 63 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee ruotsinkielisen ja 
suomenkielisen koulujaoston, joka vastaa esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukio-
opetuksesta.  
Suomenkielinen koulujaosto koostuu viidestä (5) jäsenestä ja yhtä monesta henkilökohtaisesta 
varajäsenestä.  Puheenjohtajan on oltava sivistyslautakunnan jäsen. 
Vaaleissa otetaan huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että  kunnanvaltuusto valitsee viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä 

suomenkieliseen koulujaostoon toimikaudelle 2013–2016 sekä  
että  kunnanvaltuusto valitsee valituista jäsenistä puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat viisi jäsentä ja henkilökohtaista vara-
jäsentä suomenkieliseen koulujaostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Pekka Saajoranta  varajäsen Tina Granbacka 
Jyrki Kivineva  ” Ari Pajala 
Johanna Widjeskog  ” Harry Luotsinen 
Eeva Riitta Forsberg  ” Katja Rantala 
Ulla-Maria Åstrand  ” Sari Snåre 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Pekka Saajorannan puheenjohtajaksi ja Jyrki 
Kivinevan varapuheenjohtajaksi. 
_____________ 
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14 §. LAUTAKUNNAT Sivistyslautakunnan valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 17: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 59 §:n mukaan on kunnassa oltava sivistyslautakunta, 
johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Jäsenistä tulee 
seitsemän (7) edustaa ruotsinkielistä kieliryhmää ja kaksi (2) suomenkielistä kieliryhmää.  Pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan ensisijaisesti valtuustojäsenten keskuudesta, kuiten-
kin on kolmen (3) jäsenen oltava kunnanvaltuuston jäseniä.  
Edellisissä pykälissä jaostojen puheenjohtajiksi valittujen on oltava sivistyslautakunnan jäseniä. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten tasa-arvosta. Sivistyslautakunta hoitaa päivähoi-
toa, esiopetusta, perusopetusta, lukiota, kirjastotointa sekä kansalaisopistoa koskevia asioita. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa sivistyslautakunnan toimikaudeksi 2013–2016, johon 

kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä ja valitsee 
seitsemän jäsentä sekä yhdeksän varajäsentä ja toteaa 

että kahdessa edellisessä pykälässä valitut jaostojen puheenjohtajat ovat kaksi sivis-
tyslautakunnan jäsenistä, 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi samaksi ajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet sivistyslauta-
kuntaan toimikaudeksi 2013–2016: 
Jan-Erik Hästö  varajäsen Lisbeth Träisk 
Peter Svartsjö  ” Stefan Dahlvik 
Anne-Mie Ranta  ” Britt-Marie Skuthälla 
Pekka Saajoranta  ” Monica Takkula 
Tuula Forsander  ” Mona Ahlsved 
Markus Lerbacka  ” Martin Ahlskog 
Eva Fredriksson-Lidsle  ” Björn Gripenberg 
Björn Sandbacka  ” Pia Björkqvist 
Christel Viitanen  ” Mats Granholm 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Jan-Erik Hästön puheenjohtajaksi ja Peter Svartsjön varapu-
heenjohtajaksi. 
_____________ 
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Dnr: KST 15/2013 
 
 
15 §. LAUTAKUNNAT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 18: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 76 §:n mukaan on kunnassa oltava kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  
Vähintään yhden (1) jäsenen on valittava valtuustojäsenten keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
Lautakunnan toimiala käsittää urheilutoiminnan, kulttuuritoiminnan, nuorisotyön ja raittiustyön. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimikaudeksi 2013 

- 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista var-
ajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi samaksi ajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti asettaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan, johon kuuluu seu-
raavat jäsenet ja varajäsenet, toimikaudeksi 2013–2016: 
Inger Backman  varajäsen Ann-Christin Rönnbacka 
Hans Sandström  ” Kim Djupsjöbacka 
Dan-Anders Granvik  ” Ann-Marie Granholm 
Inger Wistbacka  ” Tina Granvik-Storbacka 
Karin Saarukka  ” Olle Björklund 
Marcus Riska  ” Leena-Liis Molander-Hemgård 
Anna Parviainen  ” Christian Hansson 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Inger Backmanin puheenjohtajaksi ja Hans Sandströmin va-
rapuheenjohtajaksi 
_______________ 
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Dnr: KST 16/2013 
 
 
16 §. LAUTAKUNNAT Teknisen lautakunnan valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 19: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 80 §:n mukaan on kunnassa oltava tekninen lautakunta, 
johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja valitaan ensisijaisesti valtuustojäsenten keskuudesta, kuitenkin on kah-
den (2) jäsenen oltava kunnanvaltuuston jäseniä.  
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
Lautakunnan tehtävänä on huolehtia rakentamisesta, kunnan kiinteistöjen ja alueiden ylläpi-
dosta ja käytöstä, vesi-, viemäri- ja lämpöhuollosta, yksityisten ja rakennuskaavateiden ylläpi-
dosta sekä liikenneturvallisuuden edistämisestä.  Pelastustoimi kuuluu vuodesta 2004 alkaen 
teknisen lautakunnan alaisuuteen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa teknisen lautakunnan toimikaudeksi 2013 - 2016, johon 

kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä ja 
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

johtajaksi samaksi ajaksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti asettaa teknisen lautakunnan, johon kuuluu seuraavat seitse-
män jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikaudeksi 2013–2016: 
Carl-Johan Enroth  varajäsen Carl-Otto Slotte 
Monica Takkula  ” Ann-Sofi Drycksbäck 
Hans Sandström  ” Stefan Dahlvik 
Marit Kolam   ” Lilian Björk-Nyman 
Malin Näse   ” Harry Öst 
Tom Byskata  ” Jan-Erik Norrkniivilä 
Ossian Wassborr  ” Elisabeth Hagström  
 
Puheenjohtajaksi valittiin Carl-Johan Enroth ja varapuheenjohtajaksi Monica Takkula. 
_____________ 
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Dnr: KST 17/2013 
 
 
17 §. LAUTAKUNNAT Rakennuslautakunnan valinta 2013 - 2016  

Kh 7.1.2013, § 20 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 87 §:n mukaan on kunnassa oltava rakennuslautakunta, 
johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Vähintään yhden (1) 
jäsenen on oltava kunnanvaltuuston jäsen.  Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta. 
Rakennuslautakunta hoitaa lautakunnalle rakennuslain ja muiden erityislakien mukaan kuulu-
vat tehtävät. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa rakennuslautakunnan toimikaudeksi 2013 - 2016, johon 

kuuluu viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja 
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

johtajaksi samaksi ajaksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä 
rakennuslautakuntaan toimikaudeksi 2013-2016: 
Ulrika Ahlbäck  varajäsen  Anne-Mie Ranta 
Stefan Dahlvik  ” Kim Djupsjöbacka 
Jesper Lindvall  ” Malin Näse 
Helena Broända  ” Henrik Wiik 
Jan-Erik Norrkniivilä  ” Veli Niemonen 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Ulrika Ahlbäck ja varapuheenjohtajaksi Stefan 
Dahlvik. 
_____________ 
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18 §. LAUTAKUNNAT Ympäristölautakunnan valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013, § 21: 
Kunnansihteeri 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 91 §:n mukaan on kunnassa oltava ympäristölautakunta, 
johon kuuluu viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.  Vähintään yhden (1) 
jäsenen on valittava valtuustojäsenten keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
Ympäristölautakunta hoitaa ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtäviä erityis-
lakien ja kunnallisten tehtävien siirtämispäätösten mukaan. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa ympäristölautakunnan toimikaudeksi 2013 - 2016, johon 

kuuluu viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja 
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

johtajaksi samaksi ajaksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto asetti ympäristölautakuntaan, johon kuuluu seuraavat viisi jäsentä ja 
henkilökohtaista varajäsentä, toimikaudeksi 2013–2016: 
Helena Broända  varajäsen Jessica Flöjt 
Inger Wistbacka  ” Margareta Slotte 
Jan-Erik Vigård  ” Mats Koivusalo 
Vidar Enfors  ” Teuvo Herranen 
Daniel Furu   ” Jan Sjölund 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Helena Broända ja varapuheenjohtajaksi Inger Wistbacka. 
_______________ 
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19 §.     LAUTAKUNNAT     Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen johtokunnan valinta 

2013 - 2016 

Kh 7.1.2013, § 22: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 95 §:n mukaan on kunnassa oltava johtokunta liikelaitos 
Kruunupyyn Sähkölaitosta varten. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta 
henkilökohtaista varajäsentä.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan ensisijaisesti val-
tuustojäsenten keskuudesta. Vähintään kahden jäsenen on oltava kunnanvaltuuston jäseniä.  
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos toimii kuntalaissa tarkoitettuna liikettä harjoittavana kunnan 
liikelaitoksena, johon sovelletaan mitä kuntalaissa säädetään kunnan liikelaitoksesta. 
Sähkölaitoksen tehtävänä on sähkönsaannista huolehtiminen toiminta-alueellaan taloudellises-
ti tarkoituksenmukaisemmalla tavalla yleiset liike- ja sähköurakoitsijaperiaatteet huomioon ot-
taen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee johtokunnan Kruunupyyn sähkölaitosta varten toimi-

kaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henki-
lökohtaista varajäsentä sekä 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi samaksi ajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto asetti yksimielisesti Kruunupyyn sähkölaitoksen johtokunnan, johon 
kuuluu seuraavat seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä, toimi-
kaudeksi 2013 - 2016: 
Jarl Haga   varajäsen Mikael Strandvall 
Kurt-Erik Sandbacka  ” Hanna Hästbacka 
Anders Forsberg  ” Pontus Svartsjö 
Inger Backman  ” Berit Haga 
Ann-Sofi Drycksbäck  ” Annika Enfors 
Tapani Myllymäki  ” Leif Svartsjö 
Elisabeth Hagström   ” Ossian Wassborr 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarl Haga ja varapuheenjohtajaksi Kurt-Erik 
Sandbacka. 
_____________  
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20 §.    LAUTAKUNNAT    Kruunupyyn kunnanosalautakunnan valinta 2013 - 2016   

Kh 7.1.2013 § 23: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunna-
nosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen 
varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa 
asiassa ja kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitte-
luun, palvelukehitykseen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi 
myös toimia hanke- tai suunnitteluryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa 
käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita 
kunnanosan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Kruunupyyn kunnanosalle toi-

mikaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
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Dnr: KST 21/2013 
 
 
21 §. LAUTAKUNNAT  Alavetelin kunnanosalautakunnan valinta  2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 24: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunna-
nosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen 
varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa 
asiassa ja kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitte-
luun, palvelukehitykseen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi 
myös toimia hanke- tai suunnitteluryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa 
käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita 
kunnanosan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Alavetelin kunnanosalle toimi-

kaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
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22 §. LAUTAKUNNAT  Teerijärven kunnanosalautakunnan valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 25: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunna-
nosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen 
varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa 
asiassa ja kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitte-
luun, palvelukehitykseen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi 
myös toimia hanke- tai suunnitteluryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa 
käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita 
kunnanosan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Teerijärven kunnanosalle toimi-

kaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
1/29 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 23/2013 
 
 
23 §.     LAUTAKUNNAT  Jäsenen ja varajäsenen valinta Pohjanmaan jätelautakuntaan 

2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 26: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.11.1995 sopimuksen yhteisestä jäteasialautakunnasta kunnille 
Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Pedersöre, Kruunupyy ja Larsmo.  Kaustisen, Vöyrin, Vetelin, Evi-
järven, Kortesjärven, Kokkolan ja Kauhavan kunnat ovat myöhemmin liittyneet toiminta-
alueeseen. Lautakunnan nimike on nykyisin Pohjanmaan jätelautakunta ja se on yhteinen lau-
takunta, joka vastaa Oy Ekoroskin toiminta-alueella olevien asukkaiden jätehuollosta. Alueella 
on 11 jäsenkunta ja noin 115 000 asukasta. Lautakunta toimii yhteisenä viranomaisena jäte-
asioissa joita on eritelty Jätelaissa sekä lautakunnan ohjesäännöissä.  
 
Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee kaksi jäsentä, Kokkolan valtuusto valitsee kaksi jä-
sentä ja muut osallistujakaupungit ja -kunnat kukin yhden jäsenen.  Kaikille jäsenille valitaan 
henkilökohtainen varajäsen.  Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenen lauta-
kunnan puheenjohtajaksi sekä muiden kuntien hallitusten ehdotuksista varapuheenjohtajan. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 

yhteiseen jätelautakuntaan toimikaudeksi 2013 – 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Jan-Erik Hästön jäseneksi ja Thomas 
Ljungbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi yhteiseen jäteasialautakuntaan toimikau-
deksi 2013–2016. 
______________  
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Dnr: KST 24/2013 
 
 
24 §. LAUTAKUNNAT Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 27: 
Kunnansihteeri: 
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:ssä säädetään, että kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan 
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.  
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.  
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lau-
tamiehistä säädetään eli uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai 
joka on täyttänyt 63 vuotta. Uskottuna miehenä ei myöskään saa olla henkilö, jolla on virka 
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosotto-
tehtäviä, rikoksen esitutkintaa tai tulli- tai poliisivalvontaa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja 
taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 
Vaalissa on noudatettava lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 § mom. 2 (206/95). 
Kaudelle 2009 – 20012 valittiin 11 uskottua miestä. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee yksitoista uskottua miestä kiinteistötoimituksia varten 

toimikaudeksi 2013 – 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat yksitoista kiinteistötoimitusten uskottua miestä 
toimikaudeksi 2013–2016: 
Bernt Storbacka 
Helena Broända 
Stefan Dahlvik 
Harry Öst 
Marit Stenfors 
Bengt-Johan Skullbacka 
Birgitta Abbor 
Siv Granqvist 
Kenth Sundström 
Margita Backman 
Vidar Enfors 
____________ 
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Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 25/2013 
 
 
25 §. LAUTAKUNNAT Käräjäoikeuden lautamiesten valinta 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 28: 
Kunnansihteeri: 
Oikeusministeriö on 20.12.2012 tarkistanut käräjäoikeuksien lautamiesten lukumäärää.  
Lautamiesten lukumäärää on tarkistettu pääosin käräjäoikeuksissa käsiteltävien asiamäärien 
kehittymisen ja niiden edellyttämän lautamiestarpeen perusteella. Lautamiehille kertyisi 
vuosittain noin 12 istuntoa. Pohjanmaan käräjäoikeuden (ent. Mustasaaren käräjäoikeus) 
osalta tarkistus merkitsee, että lautamiesten lukumäärä on 71.  Näistä kaksi valitaan 
Kruunupyystä.  
Oikeusministeriö muistuttaa käräjäoikeuslain 6 §:stä: ”Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden 
tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen. Hänen tulee hallita itsensä ja 
oikeutensa ja häntä on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.” 
Käräjäoikeuksien lautamiehet toimivat myös maaoikeuden lautamiehinä.  
Vaalissa on noudatettava lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (206/95). 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitse kaksi lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen 
 toimikaudeksi 2013 - 2016 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Harry Östin ja Siv Granqvistin Pohjanmaan kärä-
jäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013–2016. 
_______________ 
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 26/2013 
 
 
26 §.   LAUTAKUNNAT     Jäsenen valinta Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan 

poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 29: 
Kunnansihteeri: 
Voimassa oleva poliisilaitoksia koskeva toimialuejako astui voimaan 1.1.2009.  Lääninhallitus 
on vahvistanut jäsenmäärän siten, että neuvottelukunnassa on 17 jäsentä sekä henkilökohtai-
set varajäsenet.  Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen kaupungit valitsevat kukin kaksi jäsentä, 
muut kunnat kukin yhden jäsenen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen ja yhden henkilökohtaisen varajäsenen 

Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan poliisineuvottelukuntaan toimi-
kaudeksi 2013 – 2016. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Malin Näsen jäseneksi ja Tarja Uusitalon hänen 
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Keski-Pohjanmaan ja Pedersören kihlakunnan po-
liisineuvottelukuntaan toimikaudeksi 2013–2016. 
______________ 
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 11/2013 
 
 
27 §.  LAUTAKUNNAT   Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen pelastuslautakuntaan 

2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 30: 
Kunnansihteeri: 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten Kokkolan kau-
punginvaltuusto asettaa toimikaudekseen pelastuslautakunnan, johon kuuluu 11 jäsentä.  
Näistä 4 edustaa Kokkolan toiminta-aluetta, johon kuuluu Kokkola ja Kruunupyy.  Kokkolan 
kaupungilla on 3 jäsentä ja 3 varajäsentä ja Kruunupyyn kunnalla 1 jäsen ja 1 varajäsen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen pelastuslauta-

kuntaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren seudun pelastuslaitoksen hallintoa 
varten toimikaudeksi 2013 - 2016. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Mikael Strandvallin jäseneksi ja Camilla Vesalan 
varajäseneksi alueelliseen pelastuslautakuntaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alu-
een pelastuslaitoksen hallintoa varten toimikaudeksi 2013–2016. 
______________ 
 

  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 28/2013 
 
 
28 §.   LAUTAKUNNAT  Edustajien ja varaedustajien valinta Pohjanmaan liiton edustajistoon  

Kh 7.1.2013 § 31: 
Kunnansihteeri: 
Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan edustajainkokous pidetään joka neljäs vuosi 
kunnallisvaalien jälkeisen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Jäsenkunnat valitsevat edustajat 
edustajainkokoukseen asukasluvun mukaan siten, että 5 001 - 10 000 asukkaan kunnalla 
valitsee kaksi edustajaa.  Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja.  
Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.  Kunnanvaltuusto valitsee kunnan 
edustajat edustajainkokoukseen. Edustajiston jäsenen on oltava jäsenkuntien 
kunnanvaltuuston jäseniä. Edustajisto kokoontuu yhden ainoan kerran ja sillä on yksi ainoa 
tehtävä, se valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet. 
Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen on oltava kotikuntiensa valtuutettuja.   
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä Pohjanmaan liiton 

edustajistoon. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat edustajat ja varaedustajat Pohjanmaan liiton edusta-
jistoon: 
Bernt Storbacka  varajäsen Liane Byggmästar 
Hans-Erik Lindgren  ” Stefan Högnabba 
____________ 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 29/2013 
 
 
29 §.      KUNTAYHTYMÄT     Jäsenten valinta Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja  

peruspalvelukuntayhtymän valtuustoon 2013 – 2016 

Kh 7.1.2013 § 32: 
Kunnansihteeri: 
Kunnat käyttävät päätäntäoikeuttaan Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelu-
kuntayhtymässä (KIURU) valtuuston kautta, johon kunnat valitsevat jäseniä kunnanvaltuuston 
toimikautta vastaavaksi ajaksi siten, että kunnat joissa on 2 001 - 8 000 asukasta valitsevat 2 
jäsentä.  Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 

peruspalvelukuntayhtymän kuntayhtymävaltuustoon ja heille kaksi henkilökoh-
taista varajäsentä toimikaudeksi 2013 - 2016. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat jäsenet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymän valtuustoon ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikau-
deksi 2013–2016: 
Bertel Björkqvist  varajäsen Inger Wistbacka 
Berit Haga   ” Tuula Forsander 
____________ 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 30/2013 
 
 
30 §.   KUNTAYHTYMÄT    Jäsenen valinta Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuustoon 

2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 33: 
Kunnansihteeri 
Jäsenkuntien valtuustot valitsevat Kårkullan kuntayhtymän valtuuston siten, että kunta, jossa 
on korkeintaan 8 000 ruotsinkielistä asukasta viimeksi toimitetun väestölaskennan mukaan, 
valitsee yhden (1) valtuutetun.  Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuustoon yhden 

jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013 - 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Ossian Wassborrin jäseneksi ja Jarl Hagan henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi Kårkullan kuntayhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2013–2016. 
_______________   
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 31/2013 
 
 
31 §.  KUNTAYHTYMÄT     Edustajien valinta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sopimus-

kuntien yhteistoimintaelimeen 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 34: 
Kunnansihteeri: 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän – Mellersta Österbottens utbildningskoncernin sopimus-
kunnat valitsevat edustajia osallistumaan kuntayhtymän valtuustokokouksiin samojen perustei-
den mukaan, kuin jäsenkunnat valitsevat valtuuston. 
 
Kunta, jossa on vähemmän kuin 2,50 % kuntayhtymän peruspääomasta, valitsee kaksi jäsen-
tä.  Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi edustajaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän 

sopimuskuntien yhteistoimintaelimeen ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä 
toimikaudeksi 2013 – 2016. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymän sopimuskuntien yhteistyöelimeen toimikaudeksi 2013–
2016: 
Pekka Saajoranta  varajäsen Tina Granbacka 
Markus Lerbacka  ” Tuula Forsander 
________________ 
 
 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 32/2013 
 
 
32 §.  KUNTAYHTYMÄT     Edustajien valinta Svenska Österbottens förbund för utbildning 

och kultur - kuntayhtymäkokoukseen 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 35: 
Kunnansihteeri 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän päätäntävaltaa käyte-
tään yhtymäkokouksessa kuntalaissa ja kuntayhtymäsopimuksessa säädetyllä tavalla. 
Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 4000 ruot-
sinkielistä asukasta kohden. 
 
Kuntayhtymäkokouksen edustajat voi valita kunnanhallitus, mutta roolijako on selvempi jos 
kunnanvaltuusto toimittaa vaalin.  Useimmissa kuntayhtymissä valtuusto on korkein päätäntä-
elin ja jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymien valtuustojäsenet. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi edustajaa kuntayhtymän Svenska Österbottens 

förbund för utbildning och kultur kuntayhtymäkokoukseen ja heille kaksi henkilö-
kohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2013 - 2016. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat edustajat ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur - kuntayhtymäkokoukseen toi-
mikaudeksi 2013–2016: 
Liane Byggmästar  varajäsen Monica Takkula 
Dan-Anders Granvik  ” Sixten Dalvik 
______________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 33/2013 
 
 
33 §.    KUNTAYHTYMÄT    Jäsenten valinta Optima  kuntayhtymävaltuustoon 2013 - 2016  

Kh 7.1.2013 § 36: 
Kunnansihteeri: 
Optima samkommun kuntayhtymän valtuustoon, joka on kuntayhtymän korkein päätäntäelin, 
kuuluu 17 jäsentä. Jäsenkunnan jäsenmäärä riippuu kunnan osuudesta peruspääomasta, kui-
tenkin siten että jokaista jäsenkuntaa edustaa vähintään yksi jäsen.  Jäsenkunnan jäsenmäärä 
vahvistetaan koko valtuustokaudeksi.  Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  
Kruunupyyn kunnasta valitaan kaksi jäsentä kuntayhtymän valtuustoon. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä Optima kuntayhtymän valtuustoon ja heil-

le kaksi henkilökohtaista varajäsentä toimikaudeksi 2013 - 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat jäsenet Optima kuntayhtymän valtuustoon ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2013–2016: 
Nina Hansén  varajäsen Kim Djupsjöbacka 
Inger Backman  ” Anne-Mie Ranta 
_____________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 34/2013 
 
 
34 §.   KUNTAYHTYMÄT      Edustajien valinta kuntayhtymä Kvarnenin kuntayhtymäkokouk-

seen 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 37:               
Kunnansihteeri: 
Kvarnen (ent. Kruunupyyn kansanopiston) kuntayhtymän päätäntävaltaa käytetään yhtymäko-
kouksessa kuntalaissa ja perussopimuksessa säädetyllä tavalla. Jokainen jäsenkunta valitsee 
yhtymäkokoukseen korkeintaan kolme (3) edustajaa. Kuntayhtymäkokouksessa jokaisella jä-
senkunnalla on peruspääoman mukaan jaettu äänimäärä.  Jäsenkunnan äänimäärä ei kuiten-
kaan voi ylittää 30 % kokonaisäänimäärästä. 
Kuntayhtymäkokouksen edustajat voi valita kunnanhallitus, mutta roolijako on selvempi jos 
kunnanvaltuusto toimittaa vaalin.   
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kolme edustajaa Kvarnenin kuntayhtymäkokoukseen ja 

heille kolme henkilökohtaista varaedustajaa toimikaudeksi 2013 – 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat edustajat ja heille henkilökohtaiset varaedustajat 
kuntayhtymä Kvarnenin kuntayhtymäkokoukseen toimikaudeksi 2013–2016: 
Markus Lerbacka  varajäsen  André Forsström 
Stefan Högnabba  ” Christer Forsberg 
Berit Haga   ” Liane Byggmästar 
______________ 
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Toimielin 
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Kokouspäivämärä 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 35/2013 
 
 
35 §. LAUTAKUNNAT  Edustajien valinta Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen  

Kh 7.1.2013 § 28: 
Kunnansihteeri: 
Pohjanmaan Liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edeltävän 
vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista 
alkavaa viisi tuhatta asukasta kohti, 2 edustajaa jos asukkaita on yli viisi tuhatta.  Osajäsenenä 
olevan Kruunupyyn lukumäärä määräytyy suomenkielisten asukkaiden mukaan, meillä on vain 
yksi edustaja. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Edustajien on oltava 
kunnanvaltuutettuja. Edustajainkokous (edustajisto) valitsee maakuntavaltuuston jäsenet, joi-
den tulee olla kunnanvaltuuston jäseniä.   
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee edustajan ja varaedustajan Pohjanmaan liiton edusta-

jainkokoukseen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Seppo Filppulan edustajaksi ja Bengt-Johan Skullbackan vara-
edustajaksi Keski-Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen. 
______________  
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 36/2013 
 
 
36 §.    LAUTAKUNNAT      Jäsenten valinta Stiftelsen Torgare r.s. –säätiön hallintoneuvos-

toon 2013 - 2016 

Kh 7.1.2013 § 39: 
Kunnansihteeri  
Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 13 
henkilöä, joista säätiön perustavat aatteelliset yhdistykset valitsevat 8 jäsentä.  Kruunupyyn 
kunta valitsee 2 jäsentä ja seurakuntayhtymä 3 jäsentä.  Hallintoneuvoston jäsenet valitaan 4 
vuodeksi kerrallaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Stif-

telsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2013 - 2016. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi seuraavat edustajat ja varaedustajat Stiftelsen Torgare r.s -
säätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Monica Takkula  ersättare Tom Hansén 
Anne-Mie Ranta  ” Dan-Anders Granvik 
_____________ 
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Dnr: KST 139/2012 
 
 
37 §.    ALOITE       Peter Albäck ym. aloite; työryhmän asettaminen kuntauudistusta ja liitto-

jäsenyyttä varten  

Kst 17.12.2012, § 332: 
Kunnanjohtaja: 
Peter Albäck ym. jättivät valtuuston kokouksessa 15.11.2012 aloitteen työryhmän asettami-
sesta selvittämään kuntauudistuksen seurauksia ja jäsenyyttä Keski-Pohjanmaan liitossa tai 
Pohjanmaan liitossa, aloite on liitteenä, Liite 1/37 § / 17.1.2013.  
Kunnanhallitus siirsi 19.11 § 296 aloitteen keskushallinnolle valmisteltavaksi.  
 
Aloitteentekijät toivovat, että asetetaan työryhmä joka yhteistyössä valtiovallan ja Pohjan-
maan sekä Keski-Pohjanmaan henkilökunnan kanssa selvittää aloitteessa esille otettuja ky-
symyksenasetteluja.  
 
Kysymysten johdosta voi todeta, että  

- tulevalla kuntauudistuksella ei ole taloudellisia seurauksia tai aluepoliittisia jälkivaiku-
tuksia, jotka olisivat maakuntakuuluvuuden varassa, ja että kuntauudistus selvitetään 
niiden linjanvetojen ja päätösten mukaan, jotka juontavat juurensa hallitusohjelmasta 
ja valtioneuvoston päätöksistä ja direktiiveistä 

- että neuvotteluja erilaisista tukijärjestelmistä ja aluerahoista (maaseututuet ja yritys-
tuet) ei jaeta tai oteta harkintaan maakuntakuuluvuuden pohjalta. Maaseututuet eivät 
ole millään tavalla sidottu maakuntakuuluvuuteen ja mitä rakennerahasto-ohjelmiin 
tulee (ERUF- ja ESF-ohjelmat), niin tuet ovat sidottu NUTS 2-jakoon. Kyseinen jako 
rakentuu Europarlamentin ja neuvoston asetukseen 1059/2003, jossa säädetään että 
luokitus tapahtuu korkeintaan joka kolmas vuosi, ja viimeisin muutos astui voimaan 
vuodenvaihteessa. Laajamittaisempi muutos jakoon edellyttäisi komission hyväksy-
mistä ja myös muutoksen maaseutujakoon, joka edellyttäisi Valtioneuvoston hyväk-
symistä. Kahden sellaisen muutoksen aikaansaaminen on kaukana kunnallisen pää-
töksenteon mahdollisuuksista ja komission suhtautuminen NUTS-jakomuutokseen on 
hankala pähkinä särkeä ellei perusteet ovat tavattoman vahvoja ja asettuvat kunnal-
lispolitiikkaa korkeampaan tasoon 

- Kruunupyyn siirtyminen toiseen maakuntaan edellyttää Valtioneuvoston tekemää 
päätöstä Maakuntajakolain 1159/97 nojalla, sen jälkeen kun asianosaiset kunnat ja lii-
tot on kuultu 1 §:n perusteella, jossa säädetään että ”Maakunnaksi määrätään alue, 
johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen 
suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.” Tilanteessa, jossa 
maakunnan rooli ja tulevaisuus ovat avoimempia kuin ennen, edellytykset sellaisen 
prosessin aloittamiselle eivät ole parhaat mahdolliset. 

- Siirtyminen toiseen maakuntaan ei vaikuta Kruunupyyn kunnan investointiohjelmaan 
ja tehtäviin suuremmassa määrässä, koska päätökset tehdään kunnassa tai mahdol-
lisesti kuntayhtymissä. Maakuntatasolla on vaikeaa nähdä, että yhteisiä investointeja 
tulisi tehdä päätöksillä, joihin kaikki maakunnan kunnat yhtyvät ja sellaisella tasolla, 
että niiden seuraukset olisivat mittavat myös kunnalliseen talouteen. Maakuntaliittojen 
päällimmäisenä tehtävänä on huolehtia alueiden käytön suunnittelusta, eli maankäyt-
tösuunnittelusta. 
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KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus toteanee vastauksenaan aloitteeseen valtuustolle 
että uuden valtuustokauden edessä ei ole syytä asettaa erityisiä ryhmiä selvittä-

mään maakuntajakoa yllä mainituin perustein eikä erityisesti silloin kun uusi val-
tuustokausi alkaa uudella  hallituksella, joka tulee ottamaan kantaa suoranai-
sesti tai epäsuoranaisesti kuntarakenneuudistukseen liittyviin kysymyksiin ja 

että tällä uudistuksella mahdollisesti lyhyellä aikavälillä mutta suuremmalla todennä-
köisyydellä pidemmällä aikavälillä on radikaaleja vaikutuksia maakuntajakoon ja 
maakuntien tehtäviin.  

  
 
Keskustelun aikana Peter Albäck esittää, että työryhmä asetetaan välittömästi valmistele-
maan kysymyksen ennen kuin aloite otetaan käsittelyyn valtuustossa. Työryhmä ehdotetaan 
koostuvan jäsenistä Henrik Huhta, Tom Byskata, Tapani Myllymäki, Ossian Wassborr, Ole 
Gustafsson ja Kerstin Myrskog sihteerinä. Elisabeth Hagström kannattaa ehdotusta. Marina 
Furubacka esittää, että aloite viedään ensin valtuuston käsittelyyn sillä ehdotuksella, että 
hallitus valitsee työryhmän selvittämään maakuntakuuluvuuden taloudellisia ja aluepoliittisia 
vaikutuksia. Liane Byggmästar kannattaa kyseistä esitystä.   
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kolme ehdotusta ja että asiasta on 
äänestettävä. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että ensimmäisellä kierroksella 
asetetaan vastakkain Furubackan ja Albäckin ehdotus. Furubackan ehdotusta kannattava 
”ja”, Albäckin ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Niistä voittanut ehdotus asetetaan vas-
takkain kunnanjohtajan ehdotuksen kanssa, johon vastataan ”ja”. Äänestysmenettely hyväk-
syttiin. Ensimmäisellä kierroksella annettiin 5 ja-ääntä (Byggmästar, Svartsjö, Furubacka, 
Hongell, Lindgren) ja 4 nej-ääntä (Albäck, Hagström, Sandvik, Wassborr) ja toisella kierrok-
sella 4 ja-ääntä kunnanjohtajan ehdotuksen puolesta (Byggmästar, Svartsjö, Hongell, Lind-
gren), 4 nej-ääntä ensimmäisellä kierroksella voittaneen ehdotuksen puolesta (Furubacka, 
Hagström, Sandvik, Wassborr) ja 1 ääni jäi pöydälle (Albäck). Hallitus päätti puheenjohtajan 
ratkaisevalla äänellä yhtyä kunnanjohtajan ehdotukseen.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus toteanee vastauksenaan aloitteeseen valtuustolle 
että uuden valtuustokauden edessä ei ole syytä asettaa erityisiä ryhmiä selvittä-

mään maakuntajakoa yllä mainituin perustein eikä erityisesti silloin kun uusi val-
tuustokausi alkaa uudella hallituksella, joka tulee ottamaan kantaa suoranaisesti 
tai epäsuoranaisesti kuntarakenneuudistukseen liittyviin kysymyksiin ja 

että tällä uudistuksella mahdollisesti lyhyellä aikavälillä mutta suuremmalla todennä-
köisyydellä pidemmällä aikavälillä on radikaaleja vaikutuksia maakuntajakoon ja 
maakuntien tehtäviin.  

___________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Aloite on täten loppuun käsitel-
ty. 
_______________ 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
1/45 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

38 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Valtuustolle tiedoksi ilmoitetaan seuraavista asioista: 
 
a) Valtuutetut Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka ja Anna-Lena Långbacka ovat jättä-

neet kirjallisen ilmoituksen siitä, että he muodostavat sosiaalidemokraattisen valtuusto-
ryhmän, jossa Leena Furubacka toimii puheenjohtajana. 
 

b) Valtuutetut Göran Strandvall ja Mats Stenbäck ovat jättäneet kirjallisen ilmoituksen, että 
he muodostavat kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän, jossa Göran Strandvall toimii 
puheenjohtajana. 

 
c) Valtuutetut Elisabeth Hagström ja Ossian Wassborr ovat ilmoittaneet kirjallisesti, että he 

muodostavat Nedervetilgruppen (Alaveteliryhmä) nimisen valtuustoryhmän, jossa Elisa-
beth Hagström toimii puheenjohtajana. 
 

d) Valtuutetut Peter Albäck ja Tapani Myllymäki ovat kirjallisesti ilmoittaneet, että he muo-
dostavat Centern-Keskusta valtuustoryhmän, jossa Peter Albäck toimii puheenjohtajana. 

 
e) Leena Furubacka jätti Ikänaisen viestikapulan Liane Byggmästarille, naiselle joka on 

saanut eniten ääniä kunnallisvaaleissa. Kapula on Byggmästarin hallussa toimikaudella. 
 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi. 
_____________ 
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39 §. 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: 10-11, 20-22, 37 
 
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: 3-9, 12–19, 23-36   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. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi


KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämärä 
17.1.2013 

 
 
Sivu 
1/48 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 

18.1.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

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.. 
 
 

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. 
 
 
 
 


