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7 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
8 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
9 §. TALOUSARVIO 2016 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi
10 §. RAHASTOT Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen

muuttaminen
11 §. SOPIMUS Uusi sopimusluonnos Kvarnen samkommunille
12 §. KUNTAYHTYMÄT Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja

terveyspalvelukuntayhtymä;
perussopimusluonnos: tekninen muutos
osajäsenyyden mahdollistamiseksi

13 §. MAA-ALUEET Maan myynti Kenneth Björkforsille
14 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2015 sekä

aikaisemmin tehdyistä käsittelemättömistä
kuntalais- ja valtuustoaloitteista

15 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite; yritysten ja yhdistysten
avustusten säännöt ja valtuuston 20.2.2014
tekemän päätöksen § 3 peruminen

16 §. TIEDOKSIANTOASIAT
17 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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7 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 3. maaliskuuta 2016 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 3.3. - 10.3.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 4. maaliskuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
________________
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8 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 11. maaliskuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Susanne Hongellin ja Stefan Högnabban tarkistamaan pöytä-
kirjan perjantaina 11. maaliskuuta 2016 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 17/2016

9 §. TALOUSARVIO 2016 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi

Kh 8.2.2016 § 24:
Hallintopäällikkö:

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna 30. kertaa keskiviikkona 27. huhtikuuta.
Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on "Vastavirtaan nousee lohen suku - Motströms stiger
laxarnas släkte". Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Oulussa.
Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta toivoo maamme kuntien osallis-
tuvan päivän viettoon järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

Meidän kunnassamme on veteraanijuhlia järjestetty vuodesta 1989 alkaen, joita varten kun-
nanvaltuusto käyttövaroistaan on myöntänyt määrärahoja päivän viettämiseksi. Juhla on jär-
jestetty kaikissa kunnanosissa. Tämän vuoden veteraanijuhla on parhaillaan valmisteltavana.

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

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2016 veteraanipäivän viet-

toa varten.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kvalt 10.3.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
________________
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Dnr: KST 24/2016

10 §. RAHASTOT Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen muuttaminen

Kh 29.2.2016 § 38
Talouspäällikkö:

Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruu-
nupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Vanhat säännöt oheistetaan Liite 1/10
§/10.3.2016. Koska säännöt ovat tietyiltä osin vanhentuneita, ehdotetaan seuraavaa vanho-
jen sääntöjen korvaamiseksi:

1 §

Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teeri-
järven kunnissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2015 on 32 335,70 euroa.

2 §

Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pää-
omaan.

3 §

Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja tuotto on mahdollisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle
koron, joka on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista
lainoistaan, sijoittaa korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai
sijoittaa osakkeisiin, obligaatioihin tai muihin arvopapereihin.

4 §

Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:

Jaetaan 50,00 euron stipendeinä 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy
31.1 ja jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa.

5 §

Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten
vähintään 75 % rahaston tuotosta jaetaan. Päätös on tehtävä tammikuun loppuun mennes-
sä. Jos tuotto-osuus ei ole jaettavissa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen
osa rahaston tuotosta lisätään pääomaan.

6 §

Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.
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7 §

Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §

Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kunta-
laissa säädetyllä tavalla.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet

säännöt.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet

säännöt.
_________

Kvalt 10.3.2016:

Jan-Erik Hästö ehdotti asian palauttamista, Carl-Johan Enroth kannatti ehdotusta.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian.
_______________
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Dnr: KST 21/2016

11 §. SOPIMUS Uusi sopimusluonnos Kvarnen samkommunille

Kh 29.2.2016 § 42
Hallintopäällikkö:

Kvarnen samkommunin omistajakunnat ovat käyneet neuvotteluja uudesta perussopimuk-
sesta. Korjattu sopimus oheistetaan, Liite 1/11 § / 10.3.2016. Sopimuksen uudet muotoilut
on esitetty punaisella ja kursiivilla tekstityksellä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kvarnen samkommunin uuden perussopimusluon-

noksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kvalt 10.3.2016

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 145/2015

12 §. KUNTAYHTYMÄT Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä; pe-
russopimusluonnos: tekninen muutos osajäsenyyden mahdollis-
tamiseksi

Kh 29.2.2016 § 43:
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän hallitus päätti kokouk-
sessaan 22.2.2016 mm. lähettää perussopimuksen muuttamiseen tähtäävän perussopimus-
luonnoksen jäsenkuntien valtuustoille päätöksentekoa ja hyväksymismenettelyä varten kun-
tien ohjausryhmän päätöksellä antaman toimeksiannon mukaisesti, Liite 1/12 §/ 10.3.2016.
Muutokset on esitetty punaisella fontti-tekstityksellä.

Osajäsenyyden tarve on syntynyt erityisesti Reisjärven kunnan osalta, jossa Paras-
lainsäädännön velvoitteiden vuoksi Reisjärven kunta ei voi liittyä koko sote-palveluiden jär-
jestämisvastuun osalta kuntayhtymään, vaan sen edellytetään jatkavan Selänteen kuntayh-
tymässä peruspalveluiden osalta Selänteen alueen muiden kuntien Paras-
lainsäädäntökriteereiden täyttymisen ehtojen vuoksi. Tämän rajauksen vuoksi Reisjärven
kunta on hakenut 2.2.2016 tekemällään valtuustopäätöksellä osajäsenyyttä kuntayhtymässä
erikoissairaanhoidon osalta. Asia on käsitelty useita kertoja työvaliokunnan ja poliittisen oh-
jausryhmän kokouksissa. Tuolloin on sovittu, että perussopimuksen teknistä korjausta ryhdy-
tään valmistelemaan Reisjärven osajäsenyyden mahdollistamiseksi.

Osajäsenellä ei ole oikeutta kuntayhtymän mahdollisen ylijäämän palautukseen eikä velvoi-
tetta alijäämän kattamiseen. Perussopimusluonnoksessa on osajäsenkunnaksi määritelty
Reisjärven kunta. Lisäksi perussopimuksen tekninen muutos -luonnos sisältää täydennyk-
sen, jossa sopimuskuntien ryhmään on lisätty Pietarsaaren kaupunki.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 17.12.2015 äänestyksen jälkeen hyväksyä perusso-
pimuksen. Nyt esillä olevassa luonnoksessa on ainoastaan tehty tekninen korjaus kyseiseen
perussopimukseen.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää
että kunnanvaltuusto hyväksyy teknisen korjauksen, jolla osajäsenyys mahdollises-

taan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________
Kvalt 10.3.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 6/2016

13 §. MAA-ALUEET Maan myynti Kenneth Björkforsille

Kh 29.2.2016 § 48:
Kaavoittaja:

Kenneth Björkfors anoo saada lunastaa kunnan omistamat alueet, jotka sijaitsevat Björkfor-
sin tilalla Borrbackenilla, Åsbackantien pohjoispuolella. Kyseessä on kaksi pientä lohkoa,
kooltaan 0,11 ha ja 0,34 ha, Liite 1/13 § /10.3.2016

Pienemmällä alueella kasvaa vanhaa metsää ja suuremmalla alueella n. 30-vuotiasta män-
tymetsää. Alueet on arvioitu n. 1 400 euroksi.

Kunnalla ei ole käyttöä pienille epäkäytännöllisille metsälohkoille keskellä toista tilaa. Kunnan
ei myöskään tarvitse kunnostaa teitä tai olla tiekunnan osakkaana.

Ostaja maksaa lohkomis- ja lainhuutokulut, n. 1 200 euroa, vaikka alueiden pinta-alat ovat
pienet.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta myy Kenneth Björkforsille kaksi pientä lohkoa, kooltaan 0,11 ja 0,34 ha,

yhteensä n. 0,45 ha määräalan tilasta KOMMUNS RNr 33:76, kiinteistötunnus:
288-406-33-76, Liitteen 1/13 § 10.3.2016 mukaan, hintaan 1 000 euroa.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kvalt 10.3.2016

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
________________
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Dnr: KST 14/2016

14 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2015 sekä aikaisem-
min tehdyistä käsittelemättömistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista

Kh 8.2.2016 § 27:
Hallintopäällikön sijainen:

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan on kunnanhallituksen vuosittain helmikuun
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita val-
tuusto ei ole lopullisesti käsitellyt. Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava mitä aloitteiden
johdosta on tehty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteet ovat valmiiksi käsiteltyjä.
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.

Vuonna 2015 jätettiin seuraavat aloitteet:
1. Peter Albäck 5.2.2015:

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden koulutuksen tarve; hyvä kokoustekniikka,
kuntalain ja hallintolain noudattaminen.
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 19.3.2015 § 14.

2. Peter Albäck 5.2.2015:
Kehotus, että tarkastuslautakunta tarkastaa hyvän hallintotavan noudattamista kun-
nanvaltuuston 67. pykälän pöytäkirjan kirjoittamisessa
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 23.4.2015 § 27.

3. Göran Strandvall ja Mats Stenbäck 23.4.2015:
Vuokra-asuntojen puute kunnassa
Aloite on siirretty kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään hallituksen ko-
kouksessa 8.2.2016

4. Tapani Myllymäki 11.6.2015:
Pormestarimallin käyttöönotto.
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 24.9.2015 § 47.

5. Peter Albäck ym. 12.11.2015:
Avustusten myöntämisen periaatteet yhdistyksille ja yrityksille sekä valtuuston
20.2.2015 § 3 päätöksen takaisinotto.
Aloite siirretty kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Asia on valmisteltavana.

6. Peter Albäck ja Tapani Myllymäki 17.12.2015:
Selvitys kunnan kokonaan omistaman Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n myyntiarvosta ja
että kunnanvaltuusto ottaisi tämän jälkeen kantaa mahdolliseen myyntiin.
Aloite siirretty talouskanslian valmisteltavaksi.
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Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2014:
1. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä: 9.10.2014:

Koulutuspoliittisen ohjelman tarkistaminen.
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 19.3.2015 § 18.

2. Anna-Lena Långbacka ym. 24.4.2014:
Opetuksen järjestäminen lapsille, joilla on erityistarpeita, Djupsjöbackan koulussa.
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 19.3.2015 § 19.

3. Elisabeth Hagström ym. 9.10.2014:
Lisää kunnallisia asuntotontteja Alavetelin kunnanosalle.
Aloitteeseen vastattu valtuustossa 17.12.2015 § 63.

Kokouksessa lisättiin vielä, että vuodelta 2013 on seuraava vastaamaton aloite:

1. Elisabeth Hagström ja Ossian Wassborr
Taloudellinen läpikäynti, joka johtaa rakennemuutokseen, jotta talous saadaan tasa-
painoon
Yleinen läpikäynti valtuuston kokouksen yhteydessä 20.2.2014.
Sivistyslautakunta käsitteli asiaa 6.2.2014, 12 §.
Kunnanhallitus käsitteli asiaa 26.10.2015, 218 §.
Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa 17.12.2015, 61§.
Kunnanvaltuusto asetti työryhmän 17.12.2015 talouden tasapainottamiseksi.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että selvitys vuonna 2015 sekä aikaisemmin tehdyistä vastaamattomista aloitteista

kirjataan tiedoksi

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
________________
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Dnr: KST 134/2015

15 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite; yritysten ja yhdistysten avustusten sään-
nöt ja valtuuston 20.2.2014 tekemän päätöksen § 3 peruminen

Kh 29.22.2016 §
Hallintopäällikkö:

Peter Albäck ym. jätti 12.11.2015 aloitteen, esityslistan Liite 1/15 § /10.3.2016, jossa kehote-
taan kunnanhallitusta
1) laatimaan valtuustolle ehdotus toimintaohjeeksi, kun kunnan päätöksentekoelimet myön-
tävät erilaisia avustuksia kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille
2) pyytämään, että valtuusto kumoaa kunnanvaltuuston 20.2.2014 tekemän päätöksen § 3
ponnen, koska se syrjii Nedervetil ryttare ry:tä
3) hankkimaan sähköliittymä kunnan vuokraamalle alueelle Alavetelissä, jota Nedervetil Häst
Vänner rf käyttää ratsastuskenttänä ja että lasku käytetystä sähköstä lähetetään edellä mai-
nitulle yhdistykselle.

Kunnanhallitus on siirtänyt valtaosan avustusten jakamisesta kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle, joka hallinnoi suurimman osan kunnan yhdistystoiminnasta. Kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunta on 20.2.2014 § 18 päättänyt avustusten saamisen kriteereistä, Liite
1/15 § 10.3.2016.

Tekninen sektori ei jaa avustuksia yhdistyksille mutta vastaa lämmittämis- ja talonmieskus-
tannuksista Gillestuganissa ja Samlingshusetissa. Tiloja luovutetaan veloituksetta marttojen
käyttöön, jotta he saavat kutoa kangaspuilla Meijerissä, Föreningshusetissa ja Gillestuganis-
sa (kansalaisopisto maksaa 5,5 €/h kursseista, mutta tilat ovat käytössä ilmaiseksi loppuvuo-
den aikana). Lisäksi tekninen sektori luovuttaa arkisto- ja varastotilaa 22 yhdistyksen käyt-
töön korvauksetta Meijerissä.

Ympäristölautakunnalla ei ole varsinaisia, lausuttuja kriteerejä mutta yrittää yleensä tukea
paikallisia yhdistyksiä, jotka työskentelevät ympäristön- ja luonnonsuojelua suosivien hank-
keiden toteuttamiseksi, joista monet ihmiset hyötyvät.

Sivistystoimi maksaa harvoin avustuksia mutta on joskus maksanut avustuksen Hem och
Skola-yhdistykselle iltapäivätoiminnasta. Ei ole kirjallisia kriteerejä avustuksen myöntämises-
tä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.2.2016 päättänyt seuraavista kriteereistä, kun avustuk-
sia jaetaan kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille. Kunnanhallituksen käytäntö ja taval-
lisimmat kriteerit:

- kunnanhallitus ottaa kantaa avustukseen, jos kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
avustukset ovat loppuneet tai avustusta ei voida myöntää tai jos hakemus koskee
useita alueita

- anottu avustus on niin suuri, että se ylittää avustuksiin varattuja määrärahoja kysei-
sen lautakunnan talousarviossa

- avustus myönnetään yleensä, jos kohderyhmänä on kunnan sotaveteraanit
- jos avustus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoon, anomus lähetetään edelleen

isäntäkunta Kokkolaan, joka käsittelee sosiaali- ja terveydenhuoltokysymyksiä
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- jos kunnanhallituksella on budjetoituja varoja tarkoitusta varten, esim. ystäväkuntayh-
teistyöhön

- kyseessä on erikoinen, tilapäinen toiminta, esim. maakuntaviestin järjestäminen
- toiminta järjestään kunnan rajojen sisällä tai rajojen ulkopuolella, jos moni Kruunupyy-

läinen hyötyy siitä
- jos talousarvioon on otettu määräraha tai talousarvio voidaan järjestää uudelleen
- asukkaiden mahdollisuudet harjoittaa vapaa-aikatoimintaa laitetaan tasavertaiseen

asemaan
- avustus voi lisätä elinkeinotoimintaa, matkailua tai väestön parempaa terveyttä
- avustus voidaan maksaa uusien yritysten perustamisessa tukemaan toimintaa, jossa

luodaan vähintään kaksi työpaikkaa. Tuki voi olla enintään yksi kolmasosa tontin
hankinta-arvosta, jos tontti ostetaan kunnalta. Avustus voi myös olla todellisia kus-
tannuksia sähkö- ja vesiliittymästä

- kunnanhallitus päättää, jos avustus estää toisen avustuksen maksamista
- että käyttökustannukset myönnetyistä sähkö- ja vesiliittymistä velvoitetaan käyttäjän

maksettavaksi.

Mitä tulee ponnen kumoamiseen kunnanvaltuuston §:ssä 3, 20.2.2016:
Kunnanhallitus äänesti asiasta 12.10.2015, 204 §. Päätös oli, että kunta hankkii sähköliitty-
män ja lasku käytetystä sähköstä lähetetään Nedervetil Häst Vänner rf.:lle.
Kunnanhallitus otti 12.10.2015 tekemänsä päätöksen (§ 204) takaisin 26.10.2015, koska se
oli ristiriidassa valtuuston päätöksen ponnen kanssa 20.2.2014, 3 §

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto kirjaa sektoreiden käytännöt ja kriteerit myöntäessään avus-

tuksia kunnassa toimiville yhdistyksille ja yrityksille
että kunnanvaltuusto ei kumoa pontta valtuuston päätöksessä 20.2.2014 § 3, jonka

mukaan kunta antaa kyseisen alueen vuokralle ja että maanvuokralainen vas-
taa muista kustannuksista kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti 10.2.2014
§ 36.

että kunnanvaltuusto ei hanki sähköliittymää, koska on mahdollista hakea yhdistyk-
sille tarkoitettua avustusta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta.

että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on vastattu tällä selvityksellä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
________________

Kvalt 10.3.2016:

Hans Sandström ehdotti Elisabeth Hagströmin ja Peter Albäckin kannattamana, että toinen ja
kolmas että-lause poistetaan ja että kunta hankkii sähköliittymän ja vuokraa sen Nedervetil
hästvännerille.
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Mikaela Dahlbackaa ehdotti asian palauttamista tarkempaa selvitystä varten. Marina Furu-
backa kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty ehdotus asian palauttamisesta,
ja että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla,
äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Dahlbackan palauttamisehdotuksen kannalla, äänestävät
"nej". Äänestyksessä annettiin 13 ja-ääntä ja 14 nej-ääntä, Liite 3/15 § / 10.3.2016. Dahl-
backan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian tarkempaa selvitystä var-
ten.
____________________
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16 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Onniteltiin kukkakimpun kera valtuutettu Ossian Wassborria hänen 70-vuotispäivän johdosta
15. helmikuuta.

Bengt-Johan Skullbacka selosti lyhyesti taloustyöryhmän loppuraporttia ja vastasi samalla
Keskustan säästöehdotuksiin.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi ja totesi, että työryhmän loppuraportti vie-
dään kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.
____________________
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17 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.
_________________
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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 : 7-8, 10, 14-17

HvalL 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.
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: 9, 11,12 30 päivää

Valitusaika lasketaan siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu näh-
täväksi 14. maaliskuuta 2016.

Hallintovalitus, pykälät: 13 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.

Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu valitusasioissa on 250 € (tuomioistuinmaksulaki
1455/2015)


