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Djupsjöbacka, Michael kunnanjohtaja 
Myrskog, Kerstin kunnansihteeri 
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56 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 10. huhtikuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 10. – 18.4.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 11.4.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
_____________ 
 
   

www.kronoby.fi
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57 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 19. huhtikuuta 2013 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Seppo Filppulan ja Jan-Erik Hästön pöytäkirjan tarkastajiksi. 
_______________ 
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Dnr: KST 82/2013 
 
 
58 §. VAALIT    Äänestysaluejako 

Kh 25.3.2013 § 115: 
Kunnansihteeri: 
Vaalilain 8 § mukaan valtuusto päättää tarpeen mukaan viimeistään huhtikuussa äänes-
tysaluejaosta. Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestys-
alueeseen. Jako ei ole riippuvainen asukaslukuun, kunta voi vapaasti päättää koosta ja mää-
rästä.  Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään 
huhtikuussa. 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt asian äänestysaluejaosta viimeistään maaliskuussa 2011. 
Muutoksia ei tehty kahdeksaan äänestysalueeseen, mutta keskusteluja käytiin äänestysalu-
eesta 5. Alaveteli-Norrby, missä äänioikeutettujen lukumäärä on jo monta vuotta alittanut 
100. Lain määräys pienestä äänestysalueesta ei perustu äänioikeutettujen lukumäärään 
vaan arvioituun äänestäjämäärään. 
 
Äänestysalue lukeutuu lain mukaan pieneksi, jos ennakkoäänien määrä on vähemmän kuin 
50 tai jos voi perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän 
kuin 50 henkilöä. Tällöin ennakko- ja vaalipäivän äänet lasketaan yhteen. Lisäksi on olemas-
sa vaihtoehto, että jos enintään 50 henkilöä arvioidaan äänestävän ennakko- ja vaalipäivänä 
silloin äänet on yhdistettävä jonkin toisen äänestysalueen äänestyslippuihin ja laskettava 
keskusvaalilautakunnan toimesta. Kaksissa viimeisissä EU-vaaleissa 2004 ja 2009 on ää-
nestysalue Alaveteli-Norrby yhdistetty äänestysalue Alaveteliin. Muissa vaaleissa ennakko-
äänet ja vaalipäivän äänet on yhdistetty ja ääntenlaskenta on hoidettu vaalilautakunnan toi-
mesta. 
 
Jakomuutos on tämän takia ajankohtainen lähinnä äänestysalueiden 4 ja 5 kohdalla. Alueet 
muodostavat luonnollisen alueen, joka kattaisi koko Alavetelin kunnanosan.  
Vuoden 2009 EU-vaaleissa äänioikeutettujen määrä Alaveteli-Norrbyssä oli 94, täsmälleen 
puolet kävi äänestämässä. Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa äänioikeutettujen määrä oli 96, 
joista äänestämässä kävi 75. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa 72 kävi äänestämässä en-
simmäisellä kierroksella ja 64 toisella kierroksella. Äänioikeutettuja oli 91. Syksyn kunnallis-
vaaleissa äänestysprosentti jäi 60,2:een, kun 56 kävi äänestämässä. Äänioikeutettuja oli 93. 
Alueen äänestysprosentti on ollut muita alueita matalampi, jopa matalin useissa vaaleissa. 
Yksi osasyy voi olla, että ihmiset jättävät äänestämättä koska vaalisalaisuutta ei koeta turval-
liseksi.  
 
Pienen äänestysalueen ylläpitokustannukset ovat n. 1 500 €, suurimpiin menoeriin lasketaan 
vaalilautakunnan palkkiot ja keskusvaalilautakunnan palkkio ylimääräisestä kokouksesta.  
Yhdistämistä puoltavat lähinnä käytännön asiat, kuten vaalisalaisuuden säilyttäminen ja kes-
kusvaalilautakunnan ylimääräinen työ pienestä äänestysalueesta, joka ei pysty toimimaan 
täysin itsenäisesti. 
 
Mahdollisuudet ennakkoäänestykseen ovat parantuneet huomattavasti, koska ennakkoää-
nestyshuoneistot ovat avoinna klo 18.00 saakka kaikkina arkipäivinä sekä lauantaisin ja sun-
nuntaisin klo 10–13. Fyysisesti vammautuneet voivat äänestää omissa kodissaan.  
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Seuraavat vaalit ovat Europarlamentinvaalit kesäkuussa 2014 ja sitä seuraavat ovat edus-
kuntavaalit huhtikuussa 2015. 
 
Keskivaalilautakunta käsitteli asian 28.2.2011 § 12 ja päätti yksimielisesti puoltaa äänestys-
alueiden 4. Alaveteli ja 5. Alaveteli-Norrbyn yhdistämistä yhdeksi alueeksi. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle  
että      äänestysalueet 4. Alaveteli ja 5. Alaveteli-Norrby yhdistetään yhdeksi äänestys-

alueeksi, Alaveteli, 15.10.2013 jälkeen järjestetyissä vaaleissa vaalisalaisuuden 
turvaamiseksi.  

 
Hallituksen keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa Mikaela Dahlbackan kannattamana, 
että muutosta äänestysalueiden lukumäärään ei tehdä, Alaveteli-Norrby säilytetään omana 
äänestysalueena. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi ehdo-
tusta ja että äänestys on toimitettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä sitä, että kunnan-
johtajan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää 
”nej”, mikä hyväksttiin. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Byggmästar, Filppula, Skull-
backa, Storbacka) ja 5 nej-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell, Riippa), joten halli-
tus päätti yhtyä Hagströmin ehdotukseen.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että               muutosta äänestysaluejakoon ei tehdä.  
_____________ 
 
 
Kunnanvaltuuston käsittelyssä Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa, että äänestysalueet 4 ja 5 
yhdistetään yhdeksi alueeksi. Liane Byggmästar kannattaa kyseistä ehdotusta. Carl-Johan 
Enroth kannattaa hallituksen ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on 
kaksi ehdotusta ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, 
että ne, jotka kannattavat hallituksen ehdotusta äänestävät ”ja” ja ne, jotka kannattavat 
Skullbackan ehdotusta äänestävät ”nej”, mikä hyväksyttiin. Äänestysesityksestä, Liite 1/58 § 
/ 18.4.2013 käy ilmi, että annettiin 21 ja-ääntä, 5 nej-ääntä ja 1 tyhjä ääni ja että kunnanval-
tuusto päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että muutosta äänestysaluejakoon ei 
tehdä. 
_____________ 
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Dnr: KST 94/2013 
 
 
59 §.       LAUTAKUNNAT   Pekka Saajorannan anomus vapautuksesta luottamustehtävistä  

Kh 8.4.2013, § 129: 
Kunnansihteeri: 
Pekka Saajoranta anoo 26.3.2013 vapautusta kunnallisista luottamustehtävistä. Hän on 
suomenkielisen koulujaoston puheenjohtaja, sivistyslautakunnan jäsen ja Kruunupyyn kun-
nanosalautakunnan varajäsen.  
Kuntalain § 38 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. 
Tällaisia syitä ovat esim. 60 vuoden ikä tai toimiminen samassa luottamustoimessa neljä 
lähinnä edellistä vuotta. Vapautuksen myöntämisestä ja uuden jäsenen valitsemisesta päät-
tää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on.  
 
Suomenkielisen koulujaoston kokoonpano vuosina 2013–2016 on valtuuston päätöksellä 
17.1.2013 § 13 seuraava: 
Pekka Saajoranta, puheenjohtaja varajäsen Tina Granbacka 
Jyrki Kivineva, varapuheenjohtaja ” Ari Pajala 
Johanna Widjeskog  ” Harry Luotsinen 
Eeva Riitta Forsberg  ” Katja Rantala 
Ulla-Maria Åstrand  ” Sari Snåre. 
 
Jotta laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toteutuu, on valittava mies.  
 
Koulujaostojen puheenjohtajien on hallintosäännön 61 pykälän mukaan oltava sivistyslauta-
kunnan jäseniä. 
  
Kruunupyyn kunnanosalautakunnan kokoonpano vuosina 2013–2016 on kunnanvaltuuston 
päätöksellä 28.2.2013 § 42 seuraava: 
Börje Nylund, puheenjohtaja varajäsen Bodil Saari 
Niina-Maria Holm, varapuheenjohtaja ” Pekka Saajoranta  
Minna Lillvik                      ”  Yvonne Hummel 
Maria Finnholm                  ”                  Birgitta Finne 
Göran Strandvall  ” Vidar Enfors 
Teuvo Herranen  ” Andreas Granbacka 
Leif Svartsjö           ” Sari Snåre. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle  
että             Pekka Saajorannalle myönnetään vapautus tehtävistä suomenkielisen koulu-

jaoston puheenjohtajana, sivistyslautakunnan jäsenenä ja Kruunupyyn kun-
nanosalautakunnan varajäsenenä, 

että                valtuusto valitsee uuden jäsenen suomenkieliseen koulujaostoon, 
että               valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi,   
että   valtuusto toteaa jaoston puheenjohtajan olevan sivistyslautakunnan jäsen,  
että                valtuusto valitsee varajäsenen Kruunupyyn kunnanosalautakuntaan ja  
että                 kaikki tehtävät hoidetaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, eli vuoden 2016 

loppuun.   
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
____________ 
  
PÄÄTÖS: 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vapauttaa Pekka Saajorannan edellä mainituista 
tehtävistä. 
Suomenkielisen koulujaoston uudeksi jäseneksi valittiin Marko Berg. Hänet valittiin 
myös jaoston puheenjohtajaksi ja sivistyslautakunnan jäseneksi. 
Niina-Maria Holmin varajäseneksi Kruunupyyn kunnanosalautakunnassa valittiin Bo 
Jens Christian Sjölind. 
Kaikki tehtävät hoidetaan vuoden 2016 loppuun. 
_______________ 
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Dnr: KST 101/2013 

60 §. TARKASTUS  JHTT-yhteistön valinta tarkastuskaudelle 2013–2016 

Tarkastuslautakunta 18.3.2013 § 5: 
Edellisen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja on 5.3.2013 avannut määräaikaan men-
nessä saapuneet tarjoukset. 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUS:  
 
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle annettujen tarjousten perusteella,  
että  JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab valitaan tarkastusyhtiöksi peruskunnalle, liikelai-

tos Kruunupyyn Sähkölaitokselle sekä kunnan tytäryhtiöille. 
______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
______________ 
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61 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

a) Carl-Johan Enroth ym. jättivät aloitteen erilaisten vaihtoehtojen selvittämisestä, kun 
Kruunupyyn Sähkölaitos yhtiöitetään. Allekirjoittajina olivat mm. Elisabeth Hagström, 
Liite 1/61 §/18.4.2013. 
 

b) Kokouksen jälkeen pidetään valtuuston iltakoulu, jossa annetaan tietoa ja käydään 
alustavia keskusteluja Strategiasta 2020. Mustasaaren kunnan kansliapäällikkö Solveig 
Söderback tiedottaa päätöksenteosta, TerPS2-hankkeen projektipäällikkö Tuula Löf 
kertoo hyvinvointikriteereistä ja Concordian seutusuunnittelija Gustav Nygård kertoo 
demografisista kehitystrendeistä. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Asiat merkittiin tiedoksi. 
________________ 
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62 §. 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 
 
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 58-60   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
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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 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. 
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