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9 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
10 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
11 §. PAKOLAISTEN VASTAANOTTO Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2015
12 §. SUUNNITELMAT Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Måsabackantien varrella, Alavetelin keskusta
13 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2014 sekä

aikaisemmin tehdyistä käsittelemättömistä
kuntalais- ja valtuustoaloitteista

14 §. ALOITE Peter Albäck; koulutuksen tarve luottamushenkilöille ja
viranhaltijoille

15 §. TALOUSARVIO 2015 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi
16 §. TAKAUS Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n hakemus takauksesta
17 §. TYÖRYHMÄ Työryhmä kouluverkkoselvitystä varten
18 §. ALOITE Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite;

koulutuspoliittisen ohjelman päivitys
19 §. ALOITE Anna-Lena Långbacka ym. aloite; erityistarpeita

omaavien oppilaiden opetus
20 §. TIEDOKSIANTOASIAT
21 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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9 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 11. maaliskuuta 2015 päivätyllä kutsulla.
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston
työjärjestyksen mukaisesti.

Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 11. – 19.3.2015 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.

Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 12.3.2015.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_______________
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10 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 20. päivänä maaliskuuta 2015 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Anne-Mie Rannan ja Markus Lerbackan tarkastamaan pöytä-
kirjan 20. maaliskuuta 2015.
_______________
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Dnr: KST 157/2014

11 §. PAKOLAISTEN VASTAANOTTO Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2015

Kh 16.2.2015 § 55:
Osastosihteeri:

Pietarsaaren seudun kuntien yhteistyölautakunta suositti elokuussa 2009, että seudun kun-
nat ottavat yhdessä vastaan noin 50–60 kiintiöpakolaista vuosittain. Näin kunnat täyttävät
oman osuutensa kansallisesta päätöksestä vastaanottaa yhteensä noin 1 000 kiintiöpakolais-
ta vuosittain.
Yhteistyö pakolaisten vastaanotossa on sujunut hyvin ja Kruunupyyn kunta on valtuuston
päätöksellä vastaanottanut kolme kiintiöpakolaisryhmää, 10 burmalaista syksyllä 2010, 15
afgaania kesällä 2011 ja kuusihenkinen perhe Syyriasta syksyllä 2013. Valtuusto päätti vuo-
den 2012 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että vuodesta tulee välivuosi jolloin panoste-
taan jo täällä olevien pakolaisten kotouttamiseen. Kotouttamisyhteistyö kuntayhtymä Kvar-
nenin kanssa toimii hyvin, kansanopiston kansainvälinen ja positiivinen miljöö innostaa mm.
kielenopetukseen. Yhteistyötä varten on nimetty yhteinen pakolaiskoordinaattori sekä kotout-
tamistyöryhmä, jossa kunnan edustajana toimii kunnansihteeri Inger Bjon.

Kotouttamistyöryhmä on kokouksessaan 27.1.2015 todennut, että on ministeritason päätös,
jonka mukaan Suomi vastaanottaa vuonna 2015 yhteensä 750 kiintiöpakolaista, joiden alku-
perämaat ovat Syyria, Afganistan ja Kongo. Pietarsaaren seudun kunnat ovat päättäneet
vastaanottaa 50 kiintiöpakolaista vuosittain. Kunnan talousarvion 2015 osiossa Pakolaisten
vastaanotto on asetettu tavoitteeksi, että Kruunupyy vastaanottaa vuonna 2015 vielä yhden
pakolaisperheen. Tätä tarkoitusta varten on myös varattu määräraha talousarviossa.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunta vastaanottaa 15 - 20 kiintiöpakolaista vuonna 2015 seudulla

tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Keskustelussa Tapani Myllymäki esittää, että kunta vastaanottaa yhden pakolaisperheen
Syyriasta. Esitys ei saanut kannatusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus esittää yksimielisesti kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunta vastaanottaa 15 - 20 kiintiöpakolaista vuonna 2015 seudulla

tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Hallitus kannatti pontta, että Teerijär-
veä suositaan ensisijaisena sijaintipaikkakuntana.

____________

Seppo Filppula esitti, että kunta vastaanottaa vain 10-15 kiintiöpakolaista. Esitystä kannatti-
vat Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki, Anne-Mie Ranta ja Peter Albäck.
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Keskustelun päätyttyä kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että on kaksi esitystä: hallituk-
sen sekä Filppulan, ja että asiasta tulee suorittaa äänestys. Hallituksen esitystä kannattava
äänestää "ja" ja Filppulan esitystä kannattava äänestää "nej". Äänet jakautuivat seuraavasti:
10 "ja"-ääntä ja 17 "nej"-ääntä, Liite 1/11 § / 19.3.2015.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että Kruunupyyn kunta vastaanottaa 10 -
15 kiintiöpakolaista vuonna 2015 seudulla tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.
_______________
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Dnr: KST 26/2012

12 §. SUUNNITELMAT Asemakaavan muutoksen hyväksyminen Måsabackantien
varrella, Alavetelin keskusta

Kh 16.2.2015 § 56:
Kaavoittaja:

Suunnittelutoimisto Ramboll Vaasasta on laatinut esityksen asemakaavan muuttamiseksi
Måsabackantien varrella Alavetelin keskustassa. Asemakaava oheistetaan liitteeksi, Liite
1/12 § / 19.3.2015. Kyseisessä suunnittelussa asemakaavan ovat laatineet kunta sekä yksi-
tyinen maanomistaja Ole Gustafsson. Maankäyttösopimus on tehty maanomistajan kanssa,
jonka mukaan hän vastaa omalta osaltaan suunnittelukustannuksista sekä esim. tieraken-
nuskustannuksista. Kaavoitetun alueen pinta-ala on noin 8 ha.
Kunnan maa-alueelle Måsabackantien vieressä on piirretty kaksi rivitalotonttia (AR) ja kaksi
omakotitalotonttia (AO). Alueelle rakennetaan myös meluvalli valtatietä 13 pitkin.
Gustafssonin alueelle on piirretty uusi kolmen omakotitalotontin (AO) asuntoalue, jonne on
oma tie, Nucköntie. Alueen tonttijakoa on myös muutettu Gustafssonin korttelissa 10.
Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli nk. "kuuleminen suun-
nitteluvaiheessa". Kaavaehdotus on myös lähetetty viranomaisille ja lautakunnille lausuntoa
varten, muistutuksia ei ole tullut.
Lopullinen ehdotus asetettiin 25.3.2013 julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Suunnitelmas-
ta ei jätetty huomautuksia nähtävillä olon aikana.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen Måsabackantien varrella

kortteleissa 10, 11 ja 116 (uusi) siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen, Liite
1/12 § / 19.3.2015 .

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
_____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_____________
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Dnr: KST 27/2015

13 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2014 sekä aikai-
semmin tehdyistä käsittelemättömistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista

Kh 16.2.2015 § 60:
Osastosihteeri ja kansliasihteeri:

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuosittain helmikuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita val-
tuusto ei ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava mihin toimenpitei-
siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Hallintosäännön 109 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennes-
sä esitettävä valtuustolle luettelo niistä kunnallista toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista,
jotka kuuluvat valtuuston päätäntävaltaan ja niistä toimenpiteistä joihin aloitteiden johdosta on
ryhdytty. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.
Viime vuonna ei jätetty kuntalaisaloitteita.

Vuoden 2014 aikana jätettiin seuraavat aloitteet:
1. Göran Strandvall ym. 20.2.2014:

Ehdotus menettelytavoista ruoka- ja siivouspalvelujen hankinnassa
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 24.4.2014 § 18

2. Peter Albäck 20.2.2014:
Kunnanjohtajasopimuksen arviointi
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 26.6.2014 § 40

3. Leena Furubacka ym. 24.4.2014:
Erityistarpeita omaavien lasten opetuksen järjestäminen Djupsjöbackan koulus-
sa
Käsitellään sivistyslautakunnassa 12.2.2015 § 10

4. Peter Albäck ym. 26.6.2014:
Taloudellisen hyödyn selvittäminen mahdollisesta eroamisesta kuntayhtymä
Optimasta.
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 13.11 2014 § 61

5. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä: 9.10.2014:
Koulutuspoliittisen ohjelman tarkistaminen
Käsitellään sivistyslautakunnassa 12.2.2015 § 9

6. Elisabeth Hagström: 9.10.2014:
Talousarviovarojen varaaminen tonttimaan ostamista varten Alavetelissä
Asia siirretty valmisteltavaksi.
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Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2013:
1. Elisabeth Hagström ym. 16.5.2013:

Tehostetun palveluasumisen rakentaminen Alavetelissä
Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunnan ruotsinkielinen jaosto on käsi-
tellyt asiaa 17.4.2012 ja päättänyt neuvotella Alavetelin eläkeläisyhdistyksen
kanssa asian selvittämiseksi ja valmistella asian samojen periaatteiden mukaan
kuin vastaavien yksiköiden kohdalla Kruunupyyssä ja Teerijärvellä.

2. Peter Albäck ym. 14.11.2013:
Tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen hyöty Kruunupyyn Sähkölaitoksen pää-
töksestä osallistua Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 24.4.2014 § 61

3. Peter Albäck ym. 14.11.2013
Artesaanikoulutuksen muuttaminen Teerijärvellä.
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 9.10.2014 § 49

4. Peter Albäck ym. 14.11.2013:
Suomenkielisten aloitusluokkien perustaminen
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 26.6.2014 § 39

5. Mikaela Dahlbacka ym. 12.12 2013:
Suomenkielinen opetus Djupsjöbackan koulussa
Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 26.6.2014 § 38

6. Elisabeth Hagström ym. 12.12.2013:
Taloudellinen läpikäynti, jotta talous saadaan tasapainoon
Asiaa käsiteltiin kunnanhallituksessa 30.6.2014 § 189. Kunnanhallitus päätti kir-
jata sivistyslautakunnan selostuksen tiedoksi ja käyttää sen hyödyksi talousar-
viota laadittaessa vuodelle 2015. Selostus viedään valtuustolle, kun on saatu
aloitteeseen liittyvät muut vastaukset.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että selvitys vuonna 2014 sekä aikaisemmin tehdyistä vastaamattomista aloitteista

kirjataan tiedoksi

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
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Dnr: KST 32/2015

14 §. ALOITE Peter Albäck; koulutuksen tarve luottamushenkilöille ja viranhaltijoille

Kh 16.2.2015 § 63
Osastosihteeri:

Peter Albäck jätti aloitteen kunnanvaltuustolle 5.2 koskien koulutusta hyvän kokoustekniikan,
kuntalain ja hallintolain noudattamisesta.
Kunnanhallituksen käyttösuunnitelmassa vuodelle 2015 luottamushenkilöiden koulutusta
varten varattu määräraha on korotettu. Koulutustilaisuus kunnan luottamushenkilöille ja vi-
ranhaltijoille järjestetään keväällä. Kutsut lähetetään, kun ajankohta ja ohjelma ovat tiedossa.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että edellä mainittu selostus merkitään vastauksena aloitteeseen ja että aloite merki-

tään tulleen loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti järjestää koulutustilaisuuden luottamushenki-
löille ja viranhaltijoille.
_______________
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Dnr: KST 38/2015

15 §. TALOUSARVIO 2015 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi

Kh 9.3.2015 § 71:
Osastosihteeri:

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna 29. kertaa maanantaina 27. huhtikuuta
2015. Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on ”Tämä maa ei koskaan sortua saa - eläköön
Suomi”. Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Hämeenlinnassa.
Suomen Kuntaliitto ja kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta toivovat
maamme kuntien osallistuvan päivän viettoon järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia.

Veteraanijuhlia on järjestetty kunnassamme vuodesta 1989 lähtien ja kunnanvaltuusto on
käyttövaroistaan myöntänyt määrärahaa juhlien järjestämiseksi. Juhla on järjestetty vuorotel-
len eri kunnanosissa. Tämän vuoden pääjuhla järjestetään maanantaina 27. huhtikuuta klo
14.00 Herberts Husissa. Juhlan teemana on Jean Sibelius ja Johan Ludvig Runeberg.

Huolimatta siitä, että veteraanien rivit harvenevat, he ovat kiitollisia siitä, että veteraanijuhlia
järjestetään kunnassa. Suurimpiin menoeriin kuuluvat bussikuljetukset, tarjoilu ja lehti-
ilmoitukset.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2015 veteraanipäivän viet-

tämiseksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
________________
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Dnr: KST 42/2015

16 §. TAKAUS Kronoby Vatten och Avlopp Ab:n hakemus takauksesta

Kh 9.3.2015 § 73:
Vs. talouspäällikkö:

Kronoby Vatten och Avlopp Ab anoo kunnallista takausta 450 000 euron lainalle, jonka yhtiö
aikoo ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina-aika on 15 vuotta, josta 10 vuotta sidottu kiinteään
korkoon. Laina tullaan käyttämään vedenkäsittelylaitteen rahoittamiseksi Emetin vedenotta-
molla. Kokonaiskustannukset ovat rustaat 500 000 €.

Vedenkäsittelylaite on välttämätön, jotta tulevaisuudessa voidaan taata veden hyvä laatu ja
myöskin riittävä kapasiteetti, kun on mahdollista hyödyntää useampia kaivoksia. Emetin ny-
kyinen laite on rakennettu 1984 ja laajennettu 1992.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kronoby Vatten och Avlopp

Ab:lle otettavalle 450 000 euron lainalle, jonka yhtiö ottaa Kuntarahoitus Oyj:ltä,
liitteen mukaisin ehdoin, Liite 1/16 § / 19.3.2015 vaihtoehto I Kuntarahoituksen
tarjouksessa.

Liane Byggmästar ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta.
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka toimi kokouksen puheenjoh-
tajana tämän pykälän käsittelyn aikana.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
____________

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuusto-
salissa.
Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka esitteli asian.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
______________
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Dnr: BILD 1/2015

17 §. TYÖRYHMÄ Työryhmä kouluverkkoselvitystä varten

Kh 9.3.2015 § 79:
Sivistyslautakunta 12.2.2015 § 8:
Kunnanvaltuusto päätti 18.2.2014 § 68, vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä, asettaa työ-
ryhmän selvittämään kunnan kouluverkkoa.

On tärkeää, että työryhmä on koostumukseltaan laaja ja edustuksellinen ja että asiaa käsitellään
useista näkökulmista ja pidemmältä aikaväliltä. Ankkurointi valtuustossa on tärkeää, koska valtuusto
päättää asiassa.
Kouluverkkoselvitys on mieluiten tehtävä siten, että lähtökohtana on kunnan kokonaisperspektiivi,
painotus on tulevaisuudessa ja lopputuloksena on ehdotus, jota valtuusto käsittele. Tekninen sektori
on luvannut avustaa laatimalla kiinteistöinvestoinnin, joka sisältää analyysin koulunkiinteistöistä ja
tulevista investointi- sekä huoltotarpeista. Kunnan asukas- ja oppilasmääräkehitys on oltava mukana
sekä katsaus nykyisiin koulukuljetuksiin. Uuden opetussuunnitelman vaatimukset on huomioitava pe-
dagogisissa aspekteissa. Kunnan talous on myös otettava huomioon kuin myös koulu- ja oppilaskoh-
taiset kustannukset. Lisäksi on esitettävä eri vaihtoehtojen seurausten arviointi.
Työryhmän tulee myös keskustella erilaisten yhteistyökumppanien kuulemisesta, aikataulusta sekä
selvityksen muodosta.

VARHAISKASVATUSJOHT. ESITYS:
Sivistyslautakunta keskustelee kouluverkkoselvityksen tehtäväkuvauksesta.
Sivistyslautakunta lähettää asian kunnanhallituksen jatkokäsiteltäväksi.

PÄÄTÖS:
Sivistyslautakunta keskusteli kouluverkkoselvityksen tehtäväkuvauksesta. Keskustelua käytiin myös
siitä, tehdäänkö selvitys omatoimisesti vai hankitaanko palvelu ulkoa konsultin ostopalveluna. Ajatuk-
sena on, että valtuusto nimeää ryhmän kokouksessaan 19.3.2015 ja että selvitys on valmis syksyllä,
jotta se toimisi talousarviotyön pohjana vuodeksi 2016
Sivistyslauhakunta päätti lähettää asian kunnanhallituksen jatkokäsiteltäväksi.
_________

Kh 9.3.2015:

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus vie asian kunnanvaltuustolle ja esittää
että valtuusto asettaa työryhmän, joka koostuu valtuutetuista, selvittämään kunnan

kouluverkkoa. Työryhmällä on oikeus kutsua asianosaisia ja asiantuntijoita tar-
peen mukaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
____________
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PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Nina Hansénin, Karin Saarukan, Inger
Backmanin, Jan-Erik Hästön, Hans-Erik Lindgrenin, Anne-Mie Rannan, Peter Svart-
sjön, Tuula Forsanderin, Anna-Lena Långbackan ja Peter Albäckin työryhmään, joka
selvittää kunnan kouluverkkoa.

Hans-Erik Lindgren toimii ryhmän koollekutsujana.

Ryhmä valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja ryhmällä on oikeus kutsua asianosaisia
ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 150/2014

18 §. ALOITE Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän aloite; koulutuspoliittisen oh-
jelman päivitys

Kh 9.3.2015 § 80:
Sivistyslautakunta 12.2.2015 § 9:
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä katsoo aloitteessa Liite 1/18 § / 19.3.2015, että koulutuspoliit-
tinen ohjelma kaipaa päivittämistä.

Kunnan koulutuspoliittinen ohjelma on laadittu vuonna 2008 ja vahvistettu kunnanvaltuustossa. Sen
jälkeen sivistyslautakunnan tehtäväalueeseen on sisällytetty varhaiskasvatus ja esiopetus. Nämä teh-
täväalueet puuttuvat nykyisestä koulutuspoliittisesta ohjelmasta. Nykyistä koulutuspoliittista ohjelmaa
ei ole kuitenkaan käytetty päätöksenteon pohjana alkuperäisen ajatuksen mukaisella tavalla, mm.
kouluverkkoa ei ole tarkistettu ohjelman edellyttämällä tavalla poliittisten päätösten takia.
Ongelmana on se, että tällaiset ohjelmat vanhenevat nopeasti ja muutama vuosi sitten hyväksytty
periaate onkin esim. lainsäädännöllisistä syistä muuttunut niin, että siihen ei voi enää yhtyä. Esimerk-
kinä mainittakoon kolmivaiheinen tuki ja opiskeluhuoltoa koskeva lainsäädäntö. Taloudellinen tilanne
on johtanut siihen, että liikkumavaraa on tällä hetkellä erittäin niukasti ja fokus on oltava palvelun pe-
rustuotannossa. Valtion leikkaukset tapahtuvat nopealla tahdilla ja erilaiset uudistukset aiheuttavat,
että entistä enemmän kuntien on elettävä reaaliajassa yhä niukemmilla resursseilla.
Koulutuspoliittiset ohjelmat kirjoitetaan yleensä hyvin epämääräisesti ja ne sisältävät vaikeasti tulkitta-
via muotoiluja. Poliittiset toimielimet tekevät päätöksensä itsenäisesti ja riippumatta erilaisista ohjelma-
julistuksista. Koulutuspoliittisen ohjelman sijasta kunnassa on strategia 2020, sivistyslautakunnan
tavoitteet on vahvistettu talousarviossa, koulujen työsuunnitelmissa on koulukohtaiset tavoitteet ja
kouluissa on myös paikallisia kehitystavoitteita, jotka vahvistuvat vuosittain, päivähoidossa on varhais-
kasvatuksen ja esiopetuksen toimintasuunnitelma. Nämä ovat ajankohtaisempia ja peilaavat tämän
päivän todellisuutta paremmin kuin koulutuspoliittiset ohjelmat.
Edellinen koulutuspoliittinen ohjelma käsiteltiin yhteensä kymmenen kertaa sivistyslautakunnassa ja
sitä varten oli neljä työryhmää kahden vuodan aikana.
Vuoden 2015 talousarvioon on kirjoitettu, että valtuusto tekee kouluverkkoselvityksen osana vanhaa
koulutuspoliittista ohjelmaa.

SIVISTYSTOIMENJOHT. EHDOTUS:
Sivistyslautakunta toteaa, että koulutuspoliittisen ohjelman tarkistaminen ei ole ajankohtainen tällä
hetkellä.
Sivistyslautakunta lähettää vastauksen kunnanhallituksen jatkokäsiteltäväksi.

PÄÄTÖS:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
_________

Kh 9.3.2015:

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus toteaa yllä olevaan viitaten
että asetetaan erillinen kouluverkkotyöryhmä. Keväällä alkaa valtuustotason työ laati

kunnallinen strategia Kruunupyyn kunnalle, jossa sivistysala on hyvä tärkeässä
roolissa. Erillisen ohjelman laatiminen ei siksi pidetä perusteltuna.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
____________
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Dnr: KST 72/2014

19 §. ALOITE Anna-Lena Långbacka ym. aloite; erityistarpeita omaavien oppilaiden opetus

Kh 9.3.2015 § 81:
Sivistyslautakunta 12.2.2015 § 10:
Anna-Lena Långbacka ym. kannattavat 24.4.2015 päivätyssä aloitteessa Liite 1/19 § / 19.3.2015
mahdollisuutta osoittaa erityistarpeita omaaville oppilaille Djupsjöbackan koulun. Kunnanvaltuusto
päätti torstaina 18.12.2014 § 68, vuoden 2015 talousarvion käsittelyssä, että koulu suljetaan 1.8.2015
alkaen. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, ett aloite ei ole enää ajankohtainen.

SIVISTYSTOIMEN JOHTAJAN ESITYS:
Sivistyslautakunta toteaa, että aloitteeseen on vastattu.
Sivistyslautakunta lähettää vastauksen kunnanhallituksen jatkokäsiteltäväksi.

PÄÄTÖS:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
__________

Kh 9.3.2015:

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että aloite on saanut vastauksen kunnanvaltuuston päätöksen myötä 18.12.2014 §

68.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
____________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
____________
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20 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Kokouksessa jaetaan Tasavallan Presidentin 6.12.2014 myöntämät kunniamerkit Tage Torr-
kullalle ja Stefan Högnabballe. Kunniamerkit annetaan kunnanhallituksen esityksestä ja mo-
lemmille annetaan Suomen Leijonan ansioristi. Tilaisuutta juhlitaan kakkukahvilla.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksiantoasiat tiedokseen.
______________
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21 §. 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: 9 , 10, 13, 14, 18, 19-21

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: 11, 12, 15-17 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: päivää

Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon.

Hankintaa koskeva päätös

Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI.

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

Valituskirjassa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta.
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle.

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

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


