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43 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 16. syyskuuta 2015 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 16. - 24.9.2015 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 17. syyskuuta 2015.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
_______________
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44 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 25. syyskuuta 2015 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti valita Stefan Högnabban ja Hans Sandströmin tarkistamaan
pöytäkirjan 25.9.2015.
_______________
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Dnr: KST 82/2015

45 §. VIRAT JA TOIMET Kunnansihteerin virkanimikkeen muutos

Kh 17.8.2015 § 156:
Kunnansihteeri:

Kunnan johtoryhmä työstää ehdotusta kunnan hallintosäännön muuttamiseksi. Hallintosään-
tö on joiltakin osin vanhentunut.

Kun edellinen kunnansihteeri jäi eläkkeelle, hänen työtehtävänsä siirrettiin henkilöstösihtee-
rille ja virkaa muutettiin vastaamaan henkilöstö- ja hallintopäällikön virkanimikettä. Kun viran-
haltija päätti työsuhteensa, julistettiin siitä huolimatta haettavaksi kunnansihteerin virka. Il-
moituksessa mainittiin, että viranhaltija huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa käsitel-
tävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja toimii näiden elinten sekä keskusvaali-
lautakunnan sihteerinä. Mainittiin myös, että viranhaltija kuuluu kunnan johtoryhmään ja toi-
mii kunnanjohtajan sijaisena. Kokemus henkilöstöhallinnosta luettiin eduksi.

Kunnansihteeri toimii yleisen osaston sektoripäällikkönä. Virkanimikkeen yhtenäistämiseksi
muiden sektoripäälliköiden nimikkeitä vastaavaksi (sivistystoimen johtaja, talouspäällikkö ja
tekninen päällikkö), kunnansihteerin virkanimike tulisi muuttaa hallintopäälliköksi.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto muuttaa kunnansihteerin viran hallintopäälliköksi.

Kunnansihteeri ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui huoneesta. Pöytäkirjan kirjoitti tämän
pykälän osalta kunnanjohtaja.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
__________________
Kunnanvalt. 24.9.2015:

Kunnansihteeri ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan salissa ja pöytäkirjan kirjoitti
tämän pykälän osalta kunnanjohtaja.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto muutti kunnansihteerin viran hallintopäälliköksi.
________________
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Dnr: KST 92/2015

46 §. VIRAT JA TOIMET Eroanomus virasta

Kh 17.8.2015 § 157:
Kunnansihteeri:

Kunnanjohtaja Michael Djupsjöbacka on 5.8.2015 anonut kirjallisesti eroa kunnanjohtajan
virasta 1. joulukuuta 2015 lukien, edellyttäen että hänelle myönnetään varhennettu vanhuus-
eläke.

Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto. Hallintosäännön § 45 mukaan päätökset viran
irtisanomisesta tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Tämä tarkoittaa tässä
tapauksessa, että eron myöntää muodollisesti valtuusto.

KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHT. EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa,
että kunnanvaltuusto myöntää kunnanjohtajalle eron 1. joulukuuta 2015 lukien edel-

lyttäen, että hänelle myönnetään varhennettu vanhuuseläke.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkistettiin välittömästi.
__________________

Kunnanvalt. 24.9.2015:

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan salissa tämän pykälän käsit-
telyn ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto myönsi kunnanjohtajalle eron 1. joulukuuta 2015 lukien.
__________________
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Dnr: KST 87/2015

47 §. ALOITE Tapani Myllymäen aloite; pormestarimallin käyttöönottaminen

Kh 31.8.2015 § 174:
Kh 17.8.2015 § 159:
Kunnansihteeri:
Tapani Myllymäki esitti valtuuston kokouksessa 11.6.2015 Peter Albäckin kirjoittaman aloitteen "Por-
mestarimallin" käyttöönotosta Kruunupyyssä. Tavoitteena on ollut "saada poliittinen päätöksenteko
mukaan asioiden valmisteluun, selventää rajoja virkamieskunnan ja politiikan välillä sekä siirtää tarkoi-
tuksenmukaisuusharkinta politiikan tehtäväksi".
Aloitteentekijän tarkoituksena oli, että selvitys tehtäisiin hyvissä ajoin ennen kuin kunnanjohtaja eroaa
tehtävästään, mutta tämä ajatus romuttui, kun hän ilmoitti jäävänsä eläkkeelle jo kuluvan vuoden jou-
lukuussa. Aloitteentekijä toivoi, että selvityksen tekisivät muutama hallitusjäsen tai poliittinen päätök-
sentekijä yhdessä jonkun kunnan johtavien virkamiesten kanssa.
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2015 § 140 siirtää asian valmisteluun. Kantaa ei ole otettu
siihen, kuka tai ketkä selvittävät asiaa.

KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus valitsee sopivan määrän hallitusjäseniä selvittämään pormestarimallia.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian yleiselle osastolle uuteen valmisteluun. Asia käsi-
tellään hallituksen seuraavassa kokouksessa.
__________________

Kh 31.8.2015
Kunnansihteeri:

Peter Albäck jätti joulukuussa 2007 vastaavan aloitteen samassa asiassa. Aloite käsiteltiin
valtuustossa 14. tammikuuta 2008, mutta se ei johtanut toimenpiteisiin.

Pormestarimalli on otettu kuntalakiin jo vuonna 2006 kunnanjohtajan vaihtoehdoksi. Pormes-
tari korvaisi kunnanjohtajan ja korostaisi poliittista johtajuutta. Kunnanvaltuuston valitsema
pormestari voitaisiin valita enintään valtuustokaudeksi ja hän toimisi kunnanhallituksen pu-
heenjohtajana.

Jos kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuuston on
päätettävä kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimus-
suhteeseen. Siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada uuteen palvelussuhteeseen kuulu-
vat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet
edut.

Myös uudessa kuntalaissa, 410/2015 44 §, joka astui voimaan 1.5.2015, on määräyksiä
pormestarimallista, tosin malli ei ole nykyisessä muodossaan saanut suurta levikkiä kunta-
kentällä. Suomessa vain Tampere ja Pirkkala ovat päättäneet valita pormestarin. Pormesta-
rimallin etuna on se, että luottamus mitataan joka kuntavaalissa. Suurimpana haittapuolena
lienee jatkuvuuden puute.
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KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että valtuusto merkitsee yllä olevan selostuksen vastauksena Peter Albäckin aloit-

teeseen pormestarimallin käyttöönottamisesta ja toteaa
että aloite ei johda toimenpiteisiin ja että se on tällä saanut vastauksen.

Keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa työryhmän asettamista. Ehdotus ei saanut kan-
natusta ja se raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kunnanvalt. 24.9.2015:

Keskustelussa Tapani Myllymäki ehdottaa asian palauttamista ja ehdotusta kannatti Peter
Albäck. Puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja että toimitetaan nimenhuutoäänestys
siten, että kunnanhallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen ehdotusta
kannattava äänestää "nej". Annettiin 22 ja-ääntä, 3 nej-ääntä ja 1 tyhjä ääni, yhteensä 26
ääntä liitteen mukaisesti, Liite 1/47 § / 24.9.2015. Kunnanhallituksen päätös voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen merkitä kunnanhallituksen selostuksen
vastauksena Tapani Myllymäen aloitteeseen. Kunnanvaltuusto päätti myös, että aloite
ei johda toimenpiteisiin ja että se on täten loppuun käsitelty.
_______________
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48 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Valtuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1) Kokkolan kaupunki, Sosiaali- ja terveyslautakunta: Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn
kunnan päihde- ja mielenterveysstrategia 2012-2016 / Vuosiraportti.

2) Puheenjohtaja kertoi lyhyesti siitä, että Bengt-Johan Skullbacka ym. ovat jättäneet aloit-
teen hallituksen kokouksessa 14.9.2015, jonka mukaan hallitus sekä valtuuston puheenjoh-
tajisto luopuisivat hallituksen kokouksen ja seuraavan valtuustokokouksen kokouspalkkiosta.
Palkkiot lahjoitettaisiin Teerijärven kiintiöpakolaisille ja kanavoituisi1120vat Punaisen Ristin
Teerijärven osaston kautta. Aloite otettiin vastaan huomionarvoisena ehdotuksena ja ehdo-
tuksen mukaan hallituksen jäsenet voivat vapaaehtoisesti lahjoittaa kokouspalkkion 14.9
pidetystä kokouksesta valitsemalleen SPR-osastolle. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi,
että valtuutetut voivat tehdä samoin omalla kokouspalkkiollaan 24.9.2015.

PÄÄTÖS:

Asiat merkittiin tiedoksi.
_______________
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49 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.
_______________

Valtuuston kokouksen jälkeen pidettiin iltakoulu kouluverkkotyöryhmän raportista.
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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: 43-44 , 48-49

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
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

65101 VAASA
Faksi: 02956 42 760
S-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät 39-40 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: päivää

Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valitusasiakirjat on
toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15
mennessä.

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.


