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1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 28. tammikuuta 2016 päivätyllä kutsulla.
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston
työjärjestyksen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 28.1. - 3.2.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 29. tammikuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_______________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
4.2.2016

Sivu
1/4

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

8.2.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

MD EH

2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 5. helmikuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkistajiksi Mikaela Dahlbackan ja Elisabeth Hag-
strömin. Pöytäkirja tarkistetaan perjantaina 5. helmikuuta 2016 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 149/2015

3 §. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarain-
ministeriön lausuntopyyntö itsehallintoaluejaosta ja sote-uudistuksen askelmerkeistä

Kh 18.1.2016 § 9:
Vt. kunnanjohtaja:

Hallitus on linjannut sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä perustet-
tavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Itsehallintoalueet vastaavat sote-
palveluiden järjestämisestä lain ja sen nojalla tehdyn päätöksen mukaisesti. Itsehallintoalueet
järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen itsehallintoalueen täytyy jär-
jestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kansa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät mm. kunnilta lausunnot halli-
tuksen linjauksista, esityslistan Liite 1/3 § av 4.2.2016. Lausuntopyyntöön tulee vastata säh-
köisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen linjauksista. Kyselyyn an-
nettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa
myös vapaamuotoiselle kommentoinnille.

Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Kun-
tia pyydetään ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodos-
tettavaan itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanotton-
sa. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan viralli-
sena kantana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätös-
asiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön.

On mahdollista menetellä myös niin, että valtuusto ottaa kantaa ainoastaan sille osoitettuihin,
itsehallintoalueeseen kuulumista koskeviin kysymyksiin ja toimittaa kannasta päätösasiakir-
jan STM:öön

Lausunnot pyydetään antamaan 9.2.2016 klo 16.15 mennessä.

Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mutta saa yhteistoimintasopimuksen
nojalla sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa Kokkolan kaupungilta, joka toimii isäntäkunta-
na. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on 17.12.2015 myös hyväksynyt Keski-Pohjanmaan sosi-
aali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimusluonnoksen. Päätökseen lisättiin äänes-
tyksen jälkeen seuraava ponsi:

"Kruunupyyn kunta näkee kuntayhtymän perustamisen tilapäisenä ratkaisuna hoitoyhteis-
työlle siirtymävuosien aikana, kunnes sote-uudistus astuu voimaan vuonna 2019. Kunta to-
teaa, että edelleen on suurta epäselvyyttä hallintouudistuksen vaikutuksista muuhun aluepo-
litiikkaan. Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja kunta ei voi hyväksyä sitä, että hoi-
toalan uudistus edellyttää siirtymistä Keski-Pohjanmaan maakuntaan, etenkin kielellisistä
perusteista, Perustuslaki § 122)".

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
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että kunnanvaltuusto pyytää hallitusta harkitsemaan uudelleen päätöstään, jonka
mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta.

että kunnanvaltuusto valitsee itsehallintoalueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
tämiseksi maakunnallisuudesta riippumatta

että kunnanvaltuusto hyväksyy kyselyvastaukset liitteen mukaan Liite 2/3 § /
4.2.2016

että kunnanvaltuusto lähettää tämän pykälän kokonaisuudessaan sosiaali- ja terve-
ysministeriölle ja valtiovarainministeriölle vastauksena lausuntopyyntöön.

Kunnanhallitus kävi läpi kyselyn kohta kohdalta, äänestys suoritettiin useimmissa kohdissa.

1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden
muodostamiselle?
Valmistelun vastaus oli "ei". Elisabeth Hagström esitti Sixten Dalvikin kannattamana, että
vastaus on "kyllä".

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

2. Perustelu edelliseen vastaukseen. Valmistelun vastaus:
"Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mutta saa yhteistoimintasopimuksen
nojalla sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa Kokkolan kaupungilta, joka toimii isäntäkunta-
na. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on 17.12.2015 myös hyväksynyt Keski-Pohjanmaan sosi-
aali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimusluonnoksen. Päätökseen lisättiin äänes-
tyksen jälkeen ponsi: "Kruunupyyn kunta näkee kuntayhtymän perustamisen tilapäisenä rat-
kaisuna hoitoyhteistyölle siirtymävuosien aikana, kunnes sote-uudistus astuu voimaan vuon-
na 2019. Kunta toteaa, että edelleen on suurta epäselvyyttä hallintouudistuksen vaikutuksista
muuhun aluepolitiikkaan. Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja kunta ei voi hyväk-
syä sitä, että hoitoalan uudistus edellyttää siirtymistä Keski-Pohjanmaan maakuntaan, eten-
kin kielellisistä perusteista, Perustuslaki § 122)". ltsehallintoalueita muodostettaessa ei olisi
hallinnollisesti perusteltua pitää kategorisesti kiinni maakuntajaosta, koska taloudellisesti
kireinä aikoina tulee huomioida toiminnallisia alueita rajojen ja vaikeuksien sijasta.

Elisabeth Hagström esitti Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan 2:
"Helpoin ja nopein tapa toteuttaa uudistus on lähteä nykyisistä rakenteista ja hallinnosta,
pääasiassa nykyisistä sairaanhoitopiireistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisintegraati-
on hyödyt saadaan nopeimmin irti jo vakiintuneessa sairaanhoitopiirissä. Kruunupyyn kunta
kuuluu tällä hetkellä Pohjanmaan maakuntaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PA-
RAS) jälkeen vuonna 2009 Kruunupyy siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon Kokkolan kaupun-
gin hoidettavaksi isäntäkuntasopimuksen nojalla. Kruunupyyn kunta on ollut osakkaana ja
kuullut Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kuntayhtymään alusta lähtien vuonna 1969 (nyk.
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä, KIURU).
Keski-Pohjanmaan keskussairaala kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalaan alaisuuteen.
Kruunupyyn kunta on myös hyväksynyt (Kruunupyyn kunnanvaltuusto 17.12.2015) Keski-
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Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen. Kruunupyy vastasi
myös myönteisesti (Kruunupyyn kunnanvaltuusto 9.10.2014 § 50) ministeriön lausuntopyyn-
töön; sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta, kysy-
mykseen 37: Kysymys vain kuntien valtuustoille. "Mikäli sote-alue muodostetaan nykyiseen
erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen
kannalta perusteltuun sote-alueeseen". Kruunupyyn kunta haluaa painottaa, että uusi organi-
saatio ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille. Byrokratian on oltava mahdollisimman yk-
sinkertaista. Ei olisi hallinnollisesti perusteltua pitää kategorisesti kiinni itsehallintoalueiden
perustamisesta, koska taloudellisesti kireinä aikoina tulee huomioida toiminnallisia alueita
rajojen ja vaikeuksien sijasta.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustet-
tavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan
pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua? Val-
mistelun vastaus: Pohjanmaa.
Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan 3: Keski-
Pohjanmaa.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

4. Perustelu edelliseen vastaukseen. Valmistelun vastaus:
"Kruunupyyn kunta kuuluu perinteisesti Pohjanmaan maakuntaan ruotsin kielen, kulttuurin ja
identiteetin johdosta, mutta saa yhteistoimintasopimuksen nojalla sosiaali- ja terveydenhuol-
topalvelunsa Kokkolan kaupungilta, joka toimii isäntäkuntana (Kokkola kuuluu Keski-
Pohjanmaahan)".

Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan neljä:
"Kruunupyyn kunta siirsi PARAS-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelunsa Kok-
kolaan isäntäkuntasopimuksen perusteella. Kruunupyyn kunta on hyväksynyt (Kruunupyyn
kunnanvaltuusto 17.12.2015) Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän
perussopimuksen. Kruunupyyn kunta on myös Keski-Pohjanmaan liiton osajäsen."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.
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5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen itsehallin-
toalueen täytyy järjestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosi-
aali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla
sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?

Valmistelun vastaus:
"Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mutta ostaa sosiaali- ja terveyspalve-
lunsa sekä erityissairaanhoidon ylimenokauden aikana Keski-Pohjanmaan kuntayhtymä Soi-
telta. Kunta on valmis jatkamaan yhteistyötä, kun sote-uudistus tulee voimaan, mutta haluaa
edelleen kuulua Pohjanmaan maakuntaan. Sekä Kokkola että Pietarsaaren alue ovat Kruu-
nupyyn työssäkäyntialueita ja yhdessä nämä muodostavat luonnollisen, toimivan kokonai-
suuden."

Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan viisi:
"Kruunupyyn kunta kuuluu tänä päivänä Pohjanmaan maakuntaan, mutta sosiaali- ja terve-
yspalvelut (PARAS) hoidetaan Kokkola0n kaupungin toimesta. Kruunupyyn kunta katsoo,
että kunnan on tarkoituksenmukaisinta vuoden 2019 jälkeenkin olla mukana vasta muodos-
tettuun Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymään, joka aloittaa toimintan-
sa 1.1.2017."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät
sosiaali- ja terveyspalvelut muiden itsehallintoalueiden kanssa?
Valmistelun vastaus:
" Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus."
" Kielelliset erityispiirteet "
" Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat "
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti valmistelun vastaukseen.

7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämi-
sessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat?

Valmistelun vastaus:
"Kruunupyyn kunnan luontainen yhteistyösuunta kielen ja kulttuurin osalta on Pietarsaaren
seutu (Pietarsaari, Larsmo, Uusikaarlepyy ja Pedersöre) ja ruotsinkielinen Kokkolan seutu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on isäntäkuntasopimus Kokkolan kaupungin kanssa ja
yhteistoimintasopimus Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän kanssa.
Sekä Kokkola että Pietarsaaren alue ovat Kruunupyyn työssäkäyntialueita ja yhdessä nämä
muodostavat luonnollisen, toimivan kokonaisuuden. Alue on iso, kaksikielinen kokonaisuus,
joka turvaa palvelut molemmille kieliryhmille koko alueella. Alueiden kehittämisen puolella
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa harjoittavat vakiintunutta yhteistyötä mm. Pohjanmaan ELY-
keskuksen ja yhteisen lentokentän muodossa."
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Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan seitsemän:
"Kruunupyyn kunnan luontainen yhteistyöalue on Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren seutu
kielen ja kulttuurin kannalta sekä Kaustinen kulttuurisesti. Kruunupyyn kunnalla on toimiva
isäntäkuntasopimus Kokkolan kaupungin kanssa sosiaali- ja terveydenhuollosta ja kunta on
jäsenkunta nykyisessä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhty-
mässä (Kiuru). Kruunupyyn kunta on myös hyväksynyt (Kruunupyyn kunnanvaltuusto
17.12.2015) Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin tehtä-
vän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-
palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä, mihin itsehallintoalu-
eeseen kunnan tulisi kuulua?

Valmistelun ehdotus: "ei". Elisabeth Hagström antoi Sixten Dalvikin kannattamana vastaus-
esityksen kohtaan kahdeksan: "kyllä".

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 0 ja-äntä ja 8 nej-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Elisabeth Hag-
ström, Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Göran Strandvall ja Liane
Byggmästar). Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valmistelua vastaan ja Hagströmin esitys
voitti.

9. Perustelu edelliseen vastaukseen. Valmistelun ehdotus:
"Kruunupyy haluaa kuulua Pohjanmaahan mutta saada erikoissairaanhoitoa ja sosiaali- ja
terveyspalveluja Kokkolasta. Jos Keski-Pohjanmaa on sellainen itsehallintoalue, joka ei vas-
taa itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä, yhteistyötä tulee tehdä Pohjanmaan maa-
kunnan kanssa."

Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan yhdeksän:
"Kruunupyyn kunta katsoo tärkeänä myös jatkossa kuulua Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymään (SOITE) maakuntajaosta riippumatta. "

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

10. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen teh-
tävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäris-
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töterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehal-
lintoalueille?

Valmistelun vastaus; "ei muita tehtäviä".
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti valmistelun vastaukseen.

11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä?

Valmistelun vastaus:
"Työnjako kuntien ja itsehallintoalueiden välillä tulee olla selkeä. Uusi organisaatio ei saa
aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille. Byrokratian on oltava mahdollisimman yksinkertaista.
Sekä itsehallintoalueiden että kuntien rahoitusmallissa täytyy olla elvytystoimia ehkäisevää
terveydenhoitoa varten. "
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti valmistelun vastaukseen.

12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.

Valmistelun vastaus:
"Nykyinen maakuntaan kuuluminen ei saa vaarantaa mahdollisuutta käyttää jatkossakin so-
siaali- ja terveydenhuollon tuottajaa, joka sijaitsee toisessa maakunnassa. Kielellinen, kult-
tuurinen ja luontainen työssäkäyntialue on huomioitava. Hallinnolliset rajat eivät saa olla este
asukkaiden mahdollisuudelle hakea vapaasti palvelua mistä itse kukin haluaa. Aluejaon on
turvattava perustavanlaatuisia kielellisiä oikeuksia mm. Perustuslakiin (21/2009) viitaten (Lex
Kokkola). Hyvissä ajoin ennen kuin uudistus tulee voimaan, on tehtävä perusteellinen kielel-
listen vaikutusten arviointi, joka käsittää kaikki itsehallintoalueen toiminnot. Itsehallintoalueel-
la, jossa vähemmistökielenä on ruotsi tai suomi, on asetettava vähemmistökieltä koskeva
lautakunta. Niiden palveluiden osalta, joiden järjestämisestä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä SOITE ei vastaa, on Kruunupyyn kunnalla oltava mahdollisuus käyttää
toista tuottajaa, ts. yksityistä tuottajaa tai muuta sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajaa, joka
sijaitsee eri itsehallintoalueella.
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti valmistelun vastaukseen.

13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

Valmistelun vastaus:
"Uusi organisaatio ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille. Byrokratian on oltava mahdolli-
simman yksinkertaista."

Elisabeth Hagström esittää Sixten Dalvikin kannattamana vastaukseksi kohtaan kolmetoista:
"Kruunupyyn kunta painottaa, että uusi organisaatio ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnil-
le. Byrokratian on oltava mahdollisimman yksinkertaista. Ei olisi hallinnollisesti perusteltua
pitää kategorisesti kiinni itsehallintoalueiden perustamisesta, koska taloudellisesti kireinä
aikoina tulee huomioida toiminnallisia alueita rajojen ja vaikeuksien sijasta.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej".
Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skullbacka, Gö-
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ran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka ja
Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotuksen kohdalla Liane Byggmästar esitti Bengt-Johan Skull-
backan kannattamana toiveen, että ensimmäinen "että-lause" poistetaan päätöstekstistä.
Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
ehdotusta kannattavat äänestivät "kyllä" ja Byggmästarin esitystä kannattavat äänestivät
"ei". Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Elisabeth Hagström, Pe-
ter Svartsjö, Göran Strandvall) ja 3 "nej"-ääntä (Anders Forsberg, Bengt-Johan Skullbacka ja
Liane Byggmästar). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

Sixten Dalvik toivoi Elisabeth Hagström kannattamana, että kolmas "että-lause" poistetaan
päätöstekstistä. Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt.
kunnanjohtajan ehdotusta kannattavat äänestivät "ja" ja Dalvikin esitystä kannattavat äänes-
tivät "nej". Äänet menivät 5 "ja"-ääntä (Anders Forsberg, Peter Svartsjö, Bengt-Johan Skull-
backa, Göran Strandvall ja Liane Byggmästar) ja 3 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahl-
backa ja Elisabeth Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto pyytää hallitusta harkitsemaan uudelleen päätöstään, jonka

mukaan itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta,
että kunnanvaltuusto valitsee itsehallintoalueen sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-

tämiseksi maakunnallisuudesta riippumatta,
että kunnanvaltuusto hyväksyy kyselyvastaukset edellä olevan tekstin mukaan
että kunnanvaltuusto lähettää tämän pykälän kokonaisuudessaan sosiaali- ja terve-

ysministeriölle ja valtiovarainministeriölle vastauksena lausuntopyyntöön.
_______________________

Kvalt 4.2.2016:

Pykälän käsittely alkoi, kun paikalle kutsuttu Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Olav Jern
esitti näkemyksensä suunnitellusta uuden maakuntahallinnon rakenteesta ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollosta ja vastasi kysymyksiin.

Kunnanvaltuusto kävi tämän jälkeen läpi kyselyn kohta kohdalta.

1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden
muodostamiselle?
Hallituksen vastaus oli "kyllä". Elisabeth Hagström esitti Ossian Wassborrin kannattamana
vastaukseksi "ei".

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotus-
ta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet
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menivät 16 "ja"-ääntä ja 10 "nej"-ääntä ja yksi tyhjä ääni, Liite 3/3 § / 4.2.2016. Hallituksen
ehdotus voitti (ja).

2. Perustelu edelliseen vastaukseen.
Hallituksen vastaus: "Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mutta saa
yhteistoimintasopimuksen nojalla sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa Kokkolan
kaupungilta, joka toimii isäntäkuntana. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on 17.12.2015
myös hyväksynyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perus-
sopimusluonnoksen. Päätökseen lisättiin äänestyksen jälkeen ponsi: "Kruunupyyn
kunta näkee kuntayhtymän perustamisen tilapäisenä ratkaisuna hoitoyhteistyölle siir-
tymävuosien aikana, kunnes sote-uudistus astuu voimaan vuonna 2019. Kunta toteaa,
että edelleen on suurta epäselvyyttä hallintouudistuksen vaikutuksista muuhun alue-
politiikkaan. Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja kunta ei voi hyväksyä sitä,
että hoitoalan uudistus edellyttää siirtymistä Keski-Pohjanmaan maakuntaan, etenkin
kielellisistä perusteista, Perustuslaki § 122)". ltsehallintoalueita muodostettaessa ei
olisi hallinnollisesti perusteltua pitää kategorisesti kiinni maakuntajaosta, koska ta-
loudellisesti kireinä aikoina tulee huomioida toiminnallisia alueita rajojen ja vaikeuksi-
en sijasta.

Elisabeth Hagström esitti Carl-Johan Enrothin kannattamana vastaukseksi kohtaan kaksi:
"Helpoin ja nopein tapa toteuttaa uudistus on lähteä nykyisistä rakenteista ja hallinnosta,
pääasiassa nykyisistä sairaanhoitopiireistä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisintegraati-
on hyödyt saadaan nopeimmin irti jo vakiintuneessa sairaanhoitopiirissä.
Kruunupyyn kunta kuuluu tällä hetkellä Pohjanmaan maakuntaan. Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen (PARAS) jälkeen vuonna 2009 Kruunupyy siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon
Kokkolan kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntasopimuksen nojalla. Kruunupyyn kunta on
(silloisen Alavetelin kunnan kautta) ollut osakkaana ja kuullut Keski-Pohjanmaan Keskussai-
raalan kuntayhtymään alusta lähtien vuonna 1969 (nyk. Keski-Pohjanmaan erikoissairaan-
hoidon ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä, KIURU). Vuoden 1969 kuntaliitoksen jälkeen,
kun Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnat perustivat Kruunupyyn kunnan, uusi kunta
jatkoi toimintaansa Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osakkaana. Kuntaliitoksessa Kruu-
nupyyn kunnalla oli kaksi paikkaa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja kaksi paikkaa
Vaasan sairaanhoitopiirissä.
Kruunupyyn kunta siirtyi valtioneuvoston päätöksellä 22.2.1990 Keski-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiriin. Ennen sitä Kruunupyyn kunnanvaltuusto oli äänestänyt siirron puolesta äänin 20-
7. Siirto toteutui 1991, kun erikoissairaanhoitolaki astui voimaan ja teki mahdottomaksi kun-
nan kuulumisen kahteen eri sairaanhoitopiiriin.
Kruunupyy vastasi myös myönteisesti äänin 21-6 (Kruunupyyn valtuusto 9.1.2014 § 50) mi-
nisteriön lausuntopyyntöön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen
luonnoksesta, kysymykseen 37: Kysymys vain kuntien valtuustoille. "Mikäli sote-alue muo-
dostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvista kunnista, kuuluuko kuntanne palvelu-
jen järjestämisen kannalta perusteltuun sote-alueeseen". Eli Keski-Pohjanmaan erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä joka tekee yhteistyötä Oulun yliopistolli-
sen sairaalan kanssa.
Kruunupyyn kunta on myös hyväksynyt (Kruunupyyn kunnanvaltuusto 17.12.2015) Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen (Soite).
Lähipalvelun turvaamiseksi on luonnollisinta, että Kruunupyyn kunta ja Kruunupyyn kunnan
sosiaali- ja terveydenhuolto kuuluvat Keski-Pohjanmaan maakunnan ja Keski-Pohjanmaan
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sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alaisuuteen. Kruunupyyn maantieteellinen sijainti puhuu
kaksikielisen Keski-Pohjanmaan maakunnan puolesta. Historiallisesti katsoen Kruunupyyn
kunta on osa Kokkolan seutua."

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotus-
ta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet me-
nivät 16 "ja"-ääntä ja 10 "nej"-ääntä ja yksi tyhjä ääni, Liite 4/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdo-
tus voitti.

3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustet-
tavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan
pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi kuulua?
Hallituksen vastaus: Pohjanmaa.

Elisabeth Hagström esittää Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan 3: Kes-
ki-Pohjanmaa.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 16 "ja"-ääntä ja 10 "nej"-ääntä ja yksi tyhjä ääni, Liite 5/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdo-
tus voitti.

4. Perustelu edelliseen vastaukseen:
Hallituksen ehdotus: "Kruunupyyn kunta kuuluu perinteisesti Pohjanmaan maakuntaan
ruotsin kielen, kulttuurin ja identiteetin johdosta, mutta saa yhteistoimintasopimuksen
nojalla sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelunsa Kokkolan kaupungilta, joka toimii isän-
täkuntana (Kokkola kuuluu Keski-Pohjanmaahan)".

Elisabeth Hagström esitti Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan neljä:
"Kruunupyyn kunta siirsi Paras-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspalvelunsa Kok-
kolaan isäntäkuntasopimuksen perusteella. Kruunupyyn kunta on hyväksynyt (Kruunupyyn
kunnanvaltuusto 17.12.2015) vasta perustetun Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalve-
lukuntayhtymän perussopimuksen. Kruunupyyn kunta on myös kaksikielisen Keski-
Pohjanmaan liiton osajäsen.
Kruunupyyn kunnalla on Kokkolan kaupungin kanssa n. 70 km yhteistä rajaa.
Välimatkojen osalta Kruunupyyn keskustasta on matkaa vain 15 km Keski-Pohjanmaan kes-
kustaajamaan Kokkolaan, verrattuna 110 km Pohjanmaan keskustaajamaan Vaasaan.
Välimatkojen osalta Kruunupyyn keskustasta on matkaa 213 km Oulun yliopistolliseen sai-
raalaan, verrattuna välimatkaan Kruunupyyn keskustasta Turun yliopistolliseen sairaalaan
420 km (lähde Eniron reittihaku).
Koska itsehallintoalueen tehtävät tulevat sisältämään kaiken sosiaali- ja terveydenhuollosta
maatalouspalveluihin (Tarastin raportti 26.1.2016) katsomme, että Keski-Pohjanmaa merkit-
see lähipalvelua Kruunupyyn kunnan asukkaille.
Historiallisesti Kokkolan seutu käsittää Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn kunnan.
Kruunupyy kuuluu Kokkolan työssäkäyntialueeseen (Lähde: Pohjanmaa lukuina 2012)
Kruunupyy kuuluu Kokkolan kaupankäyntialueeseen. Tiedot ovat vuodelta 2009, jonka jäl-
keen kaupankäynnin pendelöinti on lisääntynyt, kun 3 lähikauppaa ovat sulkeneet ovensa
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Kruunupyyssä ja Kokkola on kehittynyt kaupallisena kaupunkina (Lähde Pohjanmaan liitto
2009)
Keski-Pohjanmaan maakunta on kaksikielinen maakunta."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 16 "ja"-ääntä ja 10 "nej"-ääntä ja yksi tyhjä ääni, Liite 6/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdo-
tus voitti.

5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen itsehallin-
toalueen täytyy järjestää palvelut yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosi-
aali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla
sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?

Hallituksen vastaus: "Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan mutta ostaa
sosiaali- ja terveyspalvelunsa sekä erityissairaanhoidon ylimenokauden aikana Keski-
Pohjanmaan kuntayhtymä Soitelta. Kunta on valmis jatkamaan yhteistyötä, kun sote-
uudistus tulee voimaan, mutta haluaa edelleen kuulua Pohjanmaan maakuntaan. Sekä
Kokkolan että Pietarsaaren seutu ovat Kruunupyyn työssäkäyntialueita ja yhdessä
nämä muodostavat luonnollisen, toimivan kokonaisuuden."

Elisabeth Hagström esittää Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan viisi:
"Kruunupyyn kunta kuuluu tänä päivänä Pohjanmaan maakuntaan, mutta sosiaali- ja terve-
yspalvelut (PARAS - isäntäkuntasopimus) hoidetaan Kokkolan kaupungin toimesta. Kruunu-
pyyn kunta katsoo, että kunnan on tarkoituksenmukaisinta vuoden 2019 jälkeenkin olla mu-
kana vasta muodostetussa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä,
joka aloittaa toimintansa 1.1.2017."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 14 "ja"-ääntä ja 13 "nej"-ääntä ja yksi tyhjä ääni, Liite 7/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdo-
tus voitti.

6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät
sosiaali- ja terveyspalvelut muiden itsehallintoalueiden kanssa?
Hallituksen vastaus:
"Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus."
"Kielelliset erityispiirteet"
"Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat"

Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti hallituksen vastaukseen.

7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämi-
sessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat?
Hallituksen vastaus:
"Kruunupyyn kunnan luontainen yhteistyösuunta kielen ja kulttuurin osalta on Pietar-
saaren seutu (Pietarsaari, Larsmo, Uusikaarlepyy ja Pedersöre) ja ruotsinkielinen
Kokkolan seutu. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta on isäntäkuntasopimus Kokkolan
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kaupungin kanssa ja yhteistoimintasopimus Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveys-
palvelukuntayhtymän kanssa. Sekä Kokkola että Pietarsaaren alue ovat Kruunupyyn
työssäkäyntialueita ja yhdessä nämä muodostavat luonnollisen, toimivan kokonai-
suuden. Alue on iso, kaksikielinen kokonaisuus, joka turvaa palvelut molemmille kieli-
ryhmille koko alueella. Alueiden kehittämisen puolella Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
harjoittavat vakiintunutta yhteistyötä mm. Pohjanmaan ELY-keskuksen ja yhteisen
lentokentän muodossa."

Elisabeth Hagström esittää Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan seitse-
män:
"Kruunupyyn kunnan luontainen yhteistyöalue on Kokkolan kaupunki ja Pietarsaaren seutu
kielen ja kulttuurin kannalta sekä Perhonjokilaakson kunnat kulttuurisesti.
Kruunupyyn kunnalla on toimiva isäntäkuntasopimus Kokkolan kaupungin kanssa sosiaali- ja
terveydenhuollosta ja kunta on jäsenkunta nykyisessä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoi-
to- ja peruspalvelukuntayhtymässä (Kiuru). Kruunupyyn kunta on myös hyväksynyt (Kruunu-
pyyn kunnanvaltuusto 17.12.2015) Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhty-
män perussopimuksen."
Keski-Pohjanmaan maakunnan väestöpohja on 68 000 asukasta ja sairaanhoitopiirin viralli-
nen väestöpohja on 78 000 asukasta. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä
sairaala n. 200 000 asukkaalle ja tuottaa myös käytännössä erikoissairaanhoitopalveluja
samalle väestömäärälle.
Näistä 200 000 asukkaista n. 50 000 tulevat Pohjanmaan maakunnasta, mikä tarkoittaa että
Vaasan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala n. 130 000 asukkaalle.
Maantieteelliset etäisyydet puhuvat vahvasti sen puolesta, että Keski-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin päivystävä sairaala tulee säilyttää. Maakuntien välinen yhteistyö on tärkeää.
(Lähde Kartta Kaleva 9.9.2015 / Oulun yliopisto laati sote-vaihtoehtoja Sitran pyynnöstä / 15 alu-
een vaihtoehto väestön mukaisessa suuruusjärjestyksessä)."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 14 "ja"-ääntä ja 13 "nej"-ääntä, Liite 8/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdotus voitti.

8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin tehtä-
vän päätöksen johdosta sellaiseksi itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-
palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä, mihin itsehallintoalu-
eeseen kunnan tulisi kuulua?
Hallituksen vastausehdotus oli "ja".

Kunnanvaltuusto yhtyi yksimielisesti hallituksen ehdotukseen (ja).

9. Perustelu edelliseen vastaukseen.
Hallituksen vastausehdotus: "Kruunupyy haluaa kuulua Pohjanmaahan mutta saada eri-
koissairaanhoitoa ja sosiaali- ja terveyspalveluja Kokkolasta. Jos Keski-Pohjanmaa on
sellainen itsehallintoalue, joka ei vastaa itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä,
yhteistyötä tulee tehdä Pohjanmaan maakunnan kanssa."
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Elisabeth Hagström esittää Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan yhdek-
sän:
"Kruunupyyn kunta katsoo tärkeänä myös jatkossa kuulua Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymään (SOITE) maakuntajaosta riippumatta."

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 14 "ja"-ääntä ja 13 "nej"-ääntä, Liite 9/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdotus voitti.

10. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon
lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen teh-
tävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi mahdollisesti ympäris-
töterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehal-
lintoalueille?

Hallituksen vastaus; "ei muita tehtäviä".

Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti hallituksen vastaukseen.

11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä?

Hallituksen vastaus:
"Työnjako kuntien ja itsehallintoalueiden välillä tulee olla selkeä. Uusi organisaatio ei
saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille. Byrokratian on oltava mahdollisimman yksin-
kertaista. Sekä itsehallintoalueiden että kuntien rahoitusmallissa täytyy olla elvytys-
toimia ehkäisevää terveydenhoitoa varten. "

Kunnanvaltuusto yhtyi yksimielisesti hallituksen vastaukseen.

12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
Hallituksen vastaus: "Nykyinen maakuntaan kuuluminen ei saa vaarantaa mahdollisuut-
ta käyttää jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajaa, joka sijaitsee toisessa
maakunnassa. Kielellinen, kulttuurinen ja luontainen työssäkäyntialue on huomioita-
va. Hallinnolliset rajat eivät saa olla este asukkaiden mahdollisuudelle hakea vapaasti
palvelua mistä itse kukin haluaa. Aluejaon on turvattava perustavanlaatuisia kielellisiä
oikeuksia mm. Perustuslakiin (21/2009) viitaten (Lex Kokkola). Hyvissä ajoin ennen
kuin uudistus tulee voimaan, on tehtävä perusteellinen kielellisten vaikutusten arvioin-
ti, joka käsittää kaikki toiminnot itsehallintoalueella. Itsehallintoalueella, jossa vä-
hemmistökielenä on ruotsi tai suomi, on asetettava vähemmistökieltä koskeva lauta-
kunta. Niiden palveluiden osalta, joiden järjestämisestä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä SOITE ei vastaa, on Kruunupyyn kunnalla oltava mahdollisuus
käyttää toista tuottajaa, ts. yksityistä tuottajaa tai muuta sosiaali- ja terveydenhuollon
tuottajaa, joka sijaitsee eri itsehallintoalueella."

Bengt-Johan Skullbacka ehdotti, että kunnanhallituksen vastaukseen liitetään: "Kårkullan
on edelleenkin saatava lupa harjoittaa toimintaa, joka turvaa hoivan ruotsia äidinkiele-
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nään puhuville vammaisille." Stefan Högnabba kannatti ehdotusta eikä kukaan vastusta-
nut.

Elisabeth Hagström ehdottaa Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan 12,
että "Kruunupyyn kunnalla on oltava mahdollisuus käyttää muita toimijoita palveluissa, joita
SOITE ei järjestä, ts. yksityistä tuottajaa tai muuta sosiaali- ja terveydenhuollon tuottajaa,
joka sijaitsee eri itsehallintoalueella.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Skullbackan ehdotus-
ta kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet me-
nivät 16 "ja"-ääntä ja 9 "nej"-ääntä ja 2 tyhjää ääntä, Liite 10/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdo-
tus voitti.

13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.

Hallituksen vastaus: "Uusi organisaatio ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille. By-
rokratian on oltava mahdollisimman yksinkertaista."

Elisabeth Hagström esittää Ossian Wassborrin kannattamana vastaukseksi kohtaan kolme-
toista: "Kruunupyyn kunta haluaa painottaa, että uusi organisaatio ei saa aiheuttaa lisäkus-
tannuksia kunnille ja taloudellisesti kireinä aikoina tulee huomioida toiminnallisia alueita rajo-
jen sijasta.

Puheenjohtaja totesi että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Hallituksen ehdotusta
kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestivät "nej". Äänet meni-
vät 13 "ja"-ääntä ja 13 "nej"-ääntä ja 1 tyhjä ääni, Liite 11/3 § / 4.2.2016. Hallituksen ehdotus
voitti.

Bengt-Johan Skullbacka ehdotti, että kaksi ensimmäistä "että-lausetta" poistetaan ehdotuk-
sesta ja että valtuusto hyväksyy lausunnon muilta osin. Helena Broända kannatti ehdotusta.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
että lausunto hyväksytään edellä olevan tekstin mukaisesti, jossa päätökset

ovat lihavoitu
että kunnanvaltuusto lähettää tämän pykälän kokonaisuudessaan sosiaali- ja

terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle vastauksena lausunto-
pyyntöön.

Ossian Wassborr, Elisabeth Hagström, Peter Albäck, Daniel Furu, Mikaela Dahlbacka, Anna-
Lena Långbacka, Leena Furubacka, Sixten Dalvik, Carl-Johan Enroth ja Seppo Filppula il-
moittivat eriävän mielipiteen kirjallisesti tämän pykälän johdosta, kohdat 6, 8, 10, 11 ja 12
lukuun ottamatta, "koska päätös on sote-uudistuksen tarkoituksen vastainen, Liite 12/3 § /
4.2.2016.
___________________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
4.2.2016

Sivu
1/18

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

8.2.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

MD EH

Dnr: KST 12/2016

4 §. SOPIMUS Pietarsaaren seudun lukiolautakunta

Kh 18.1.2016 § 16:
Vt. KJ:

Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunta päätti 13.4.2015 hakea hankerahoitusta, jota käyte-
tään ruotsinkielisen Pohjanmaan pohjoisen seudun lukioiden yhteistyön konkretisoimiseksi ja
virallistamiseksi yhteisen sopimuksen kautta. Kulturfonden on myöntänyt 10 000 € hanketta
varten.

Syksyn aikana 2015 Pietarsaaren seudun kunnat (paitsi Luoto, jossa ei ole omaa lukiota)
ovat laatineet sopimuksen yhteiselle lukiolautakunnalle. Sopimuksen on laatinut juristi Mar-
cus Henricsson yhteistyössä seudun koulutoimenjohtajien ja lukiorehtoreiden kanssa.
Myös Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan
15.12.2015 ja suosittelee, että kunnat hyväksyvät tarkennetun sopimuksen, niin että yhteinen
lukiolautakunta voi aloittaa toimintansa 1.3.2016. Pöytäkirjaote ja sopimus oheistetaan esi-
tyslistan Liitteeksi 1/4 § / 4.2.2016.

Jos kunnat hyväksyvät sopimuksen ja yhteinen lukiolautakunta perustetaan, Kulturfonden
maksaa vielä 50 000 euron määrärahan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.

VT. KJ:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy yhteisen lukiolautakunnan sopimusluonnoksen.

Erland Slotte ja Viola Storbacka osallistuivat kokoukseen asian käsittelyn alussa ja antoivat
näkemyksensä suunnitteilla olevasta yhteisestä lukiolautakunnasta.

Asiasta keskusteltiin perusteellisesti sen jälkeen kun Slotte ja Storbacka olivat poistuneet
paikalta. Elisabeth Hagström esitti, että Kruunupyyn kunta ei lähde mukaan lukiolautakun-
taan. Sixten Dalvik kannatti Elisabeth Hagströmin esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi päätösesitystä. Äänestys toimitettiin. Vt. kunnanjohtajan
esitystä kannattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestävät "nej". Ää-
net menivät 4 "ja-"ääntä (Anders Forsberg, Bengt-Johan Skullbacka, Göran Strandvall ja
puheenjohtaja Liane Byggmästar) ja 4 "nej"-ääntä (Sixten Dalvik, Mikaela Dahlbacka, Elisa-
beth Hagström ja Peter Svartsjö). Puheenjohtajan ääni oli ratkaiseva ja vt. kunnanjohtajan
esitys voitti äänestyksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päättää esittää
että kunnanvaltuusto hyväksyy yhteisen lukiolautakunnan sopimusluonnoksen.
_______________
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Kvalt 4.2.2016:

Sivistystoimen johtaja kertoi suullisesti lukiolautakunta-asiasta. Opetushenkilökunnan näke-
mykset asiasta olivat saatavilla kirjallisessa muodossa.

Elisabet Hagström ehdotti, että kunta ei osallistu lukioyhteistyöhön, mikä tarkoittaa että yhtei-
sen lukiolautakunnan sopimusluonnos hylätään. Ossian Wassborr ja Sixten Dalvik kannatti-
vat ehdotusta.

Stefan Högnabba ehdotti, että kunta hyväksyy sopimusluonnoksen lisäyksellä, että helmi-
kuussa 2017 tulee tehdä arviointi. Leena Furubacka kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on kolme päätösesitystä ja että kaksi äänestystä on toimitettava.
Ensin asetettiin Högnabban ja Hagströmin ehdotukset vastakkain. Högnabban esitystä kan-
nattavat äänestivät "ja" ja Hagströmin esitystä kannattavat äänestävät "nej". Äänestyksessä
annettiin 17 "ja-" ääntä, 8 "nej"-ääntä ja kaksi pidättäytyi ottamasta kantaa, Liite 2/4 § /
4.2.2016. Sen jälkeen asetettiin hallituksen ja Högnabban ehdotukset vastakkain. Hallituksen
esitystä kannattavat äänestävät "ja" ja Högnabban esitystä kannattavat äänestävät "nej".
Äänestyksessä annettiin 0 ja-"ääntä ja 27 "nej"-ääntä, Liite 3/4 § / 4.2.2016. Högnabban eh-
dotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen yhteisten lukiolautakunnan sopimus-
luonnoksen lisäyksellä, että helmikuussa 2017 on tehtävä arviointi.
______________________
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5 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Hans-Erik Lindgren kiitti läsnäolijat maakuntaviestin hienosta järjestämisestä

b) Bengt-Johan Skullbacka antoi väliraportin kunnan talouden tasapainottamiseksi asetetun
työryhmän työstä. Peter Albäckin sähköpostiviesti koolle kutsujalle oheistetaan Liitteeksi 1/5
§ / 4.2.2016.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.
______________
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6 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Ei asioita.
___________________
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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 : 1, 2, 5, 6

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,
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

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

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 3 ja 4 30 päivää

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 16.11.2015

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.


