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44 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kutsussa on mainittava
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu kirjoitetaan ruotsin ja
suomen kielellä ja on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajas-
sa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös lähettää sähköi-
sesti.

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 8. marraskuuta 2017 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti.
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.
_______________
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45 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla tiistaina 14. marraskuuta 2017, klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Eva-Lott Björklundin ja Helena Bro-
ändan.
_______________
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Dnr: KST 166/2017

46 §. VEROT Vuoden 2018 tuloveroprosentin vahvistaminen

Kh 30.10.2017 § 106:
Talouspäällikkö:

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveropro-
sentin suuruus Verohallinnolle viimeistään marraskuun 17 päivänä. Tuloveroprosentti ilmoite-
taan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kruunupyyn kunnan tuloveroprosentti vuosina 1994–1997 on ollut 19,0 %, vuosina
1998–2013 19,5 %, vuonna 2014 20 % ja vuosina 2015-2016 20,75 %. Kunnanvaltuusto
vahvisti 31.10.2016 § 220 Kruunupyyn vuoden 2017 veroprosentiksi 21,25 %.

Ennusteen mukaan tulos jää tänä vuonna puoli miljoonaa euroa miinukselle. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kustannuskasvu on ollut suurta ja kunnallisveroa ei ole kertynyt samassa
määrin kuin budjetoitu. Yhteisöveron ansiosta tulos ei ole huonompi, koska yhteisöveroa on
saatu enemmän kuin budjetoitu.

Vuoden 2018 talousarvioesitys, joka esitetään käsiteltäväksi, perustuu siihen että tulovero-
prosentti nostetaan 0,75 prosenttiyksikköä 22 %:iin.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että kunnan veroprosentiksi vahvistetaan 22 %.

Elisabeth Hagström esittää että kunnan veroprosenttia ei koroteta ja että toimintaan kohdis-
tuvilla toimenpiteillä saadaan aikaan taloudellista säästöä, Liitteen 1/46 § / 13.11.2017 mu-
kaan. Tapani Myllymäki kannattaa esitystä.

Puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi esitystä ja että on toimitettava äänestys. Hän
esittää, että äänestys tapahtuu nimenhuudolla, mikä hyväksyttiin. Vt. kunnanjohtajan esitys-
tä kannattava äänestää "ja" ja Elisabeth Hagströmin esitystä kannattava äänestää "nej". Ää-
nestyksessä annettiin 6 ja-ääntä (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas ja Byggmäs-
tar) ja 3 nej-ääntä (Hagström, Myllymäki ja Salmela). Vt. kunnanjohtajan esitys voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan veropro-
sentiksi vahvistetaan 22 %.
________________

Kvalt 13.11.2017

Keskustelun aikana Tapani Myllymäki ehdottaa, että kunnan veroprosentti nostetaan 21,75
prosenttiin. Elisabeth Hagström ja Carl-Johan Enroth kannattavat ehdotusta.
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Puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi esitystä ja että on toimitettava äänestys. Hän
esittää, että äänestys tapahtuu nimenhuudolla, mikä hyväksyttiin. Kunnanhallituksen esitystä
kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen esitystä kannattava äänestää "nej" Äänestyksessä
annettiin 14 ja-ääntä ja 13 nej-ääntä, Liite 2/46 § / 13.11.2017. Kunnanhallituksen esitys voit-
ti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen vahvistaa kunnan veroprosentiksi 22 %.
________________
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Dnr: KST 167/2017

47 §. VEROT Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen

Kh 30.10.2017 § 107:
Talouspäällikkö:

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varain-
hoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tark-
kuudella.

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93% - 1,80 %
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41 % - 0,90 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93%-1,80 %
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä välillä 2,00 % - 6,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alin raja on 0,00
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on enintään 3,10.

VT. KJ:N ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,15 % (tällä hetkellä 1,00 %)
että vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 0,65 % (tällä hetkellä

0,55)
että muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 1,20 %

(tällä hetkellä 1,15 %)
että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 4,00 % (tällä het-

kellä 2,00 %)
että yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,00 % (tällä het-

kellä 0,00 %)
että voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 2,85 % (tällä hetkellä 2,60

%)

Elisabeth Hagström ehdottaa että kiinteistöveroprosenttia ei koroteta. Joel Salmela ja Tapani
Myllymäki kannattavat ehdotusta.

Puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi esitystä ja että on toimitettava äänestys. Hän
esittää, että äänestys tapahtuu nimenhuudolla, mikä hyväksyttiin. Vt. kunnanjohtajan esitystä
kannattava äänestää "ja" ja Elisabeth Hagströmin esitystä kannattava äänestää "nej". Äänes-
tyksessä annettiin 6 ja-ääntä (Broända, Gripenberg, Harju, Lindgren, Lassas ja Byggmästar)
ja 3 nej-ääntä (Hagström, Myllymäki ja Salmela). Vt. kunnanjohtajan esitys voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä vt. kunnanjohtajan ehdotuksen.
________________
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Valt 13.11.2017

Keskustelun aikana Elisabeth Hagström esittää, ettei kiinteistöveroja koroteta. Tapani Mylly-
mäki ja Sixten Dahlvik kannattavat esitystä.

Anders Forsberg esittää että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,10 % ja että
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 1,30 %. Leo Byskata
kannattaa esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kolme esitystä ja että on toimitettava
kaksivaiheinen äänestys. Ensin asetetaan vastakkain Hagströmin esitys ja Forsbergin esitys,
jonka jälkeen asetetaan vastakkain voittanut esitys ja kunnanhallituksen esitys. Hän ehdottaa
äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, mikä hyväksyttiin. Ensimmäisellä äänestyskierrok-
sella Elisabeth Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Anders Forsbergin esitystä
kannattava äänestää "nej". Äänestyksessä annettiin 11 ja-ääntä ja 16 nej-ääntä, Liite 1/47 § /
13.11.2017. Forsbergin esitys voitti.

Toisen äänestyskierroksen yhteydessä puheenjohtaja ehdottaa, että kunnanhallituksen eh-
dotusta kannattava äänestää "ja" ja Forsbergin esitystä kannattava äänestää "nej", mikä hy-
väksyttiin. Äänestyksessä annettiin 2 ja-ääntä ja 25 nej-ääntä, Liite 2/47 § / 13.11.2017. An-
ders Forsbergin esitys voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti kahden äänestyksen jälkeen
että yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,10 %
että vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 0,65 %
että muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan

1,30 %
että rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 4,00 %
että yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,00 %
että voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 2,85 % .
___________________
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Dnr: KST 187/2017

48 §. KUNTALAISALOITE Nimienkeräys neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjes-
tämiseksi kuntalain 25 §:n mukaisesti

Kh 30.10.2017 § 113:
Vt. kunnanjohtaja

Henrik Huhta, Mikael von Konow, Stig-Ole Nyman ym. ovat luovuttaneet aloitteen neuvoa-
antavan kansanäänestyksen järjestämisestä kuntalain 25 §:n mukaisesti. Liite 1/48 §
13.11.2017. Aloitteessa vaaditaan, että järjestetään välittömästi kunnallinen neuvoa-antava
kansanäänestys, jossa kaikki 18 vuotta täyttäneet kunnan asukkaat ovat oikeutettuja äänes-
tämään siitä, mihin maakuntaan kunnan hänen mielestään tulisi kuulua.

Kuntalain mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta
täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloittees-
sa tarkoitettu kansanäänestys. Kruunupyyssä oli 6548 asukasta 17.10.2017 kun aloite luo-
vutettiin. Näistä 5409 oli täyttänyt 15 vuotta. Se merkitsee, että tarvitaan 216 asukasta 4 %:n
vaatimuksen täyttämiseksi.

Neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun
lain 4 §:n mukaan kunnan asukkaiden aloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys
halutaan toimitettavaksi. Lisäksi aloitteen tekijöiden on aloitteessa vakuutettava, että he ovat
äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita. Aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle
on selvästi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja osoitteensa.

Aloitteessa vakuutetaan, että allekirjoittajat ovat täyttäneet 15 vuotta, ja että he ovat kunnan
asukkaita. Aloite näyttää täyttävän siltä edellytetyt muotovaatimukset. 564:stä allekirjoitta-
neesta 7:n henkilön tietoja ei ole löytynyt Kruunupyyn kunnan asukasrekisteristä. Nämä alle-
kirjoitukset on täten mitätöity. Kaikki allekirjoittaneet ovat luonnollisesti ilmoittaneet nimensä.
Allekirjoittaneista 34 ei ole ilmoittanut ammattiaan tai tointaan ja 4 ei ole allekirjoittanut aloi-
tetta, vaan ainoastaan kirjoittanut nimensä isoin kirjaimin. On myöskin ilmeistä, että on pieni
joukko nimiä, joita ei ole omakätisesti allekirjoitettu. Kokonaisuuden kannalta näillä puutteilla
ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, koska nimien lukumäärä on kuitenkin selvästi ylittänyt
sen säädetyn rajan, joka vaaditaan aloitteen käsittelemiseksi.

Aloitteen saatetekstissä, Liite 2/48 § 13.11.2017, allekirjoittajat esittävät, että asiassa on
kyse suurimmasta muutoksesta kuntayhteenliittymän jälkeen, koska muun muassa sosiaali-
ja terveyspalvelut siirtyvät kunnalta maakunnalle. Liitetekstissä allekirjoittaneet toteavat, että
Kruunupyy on selvästi ilmaissut asukkaiden tahdon jatkaa yhteistyötä pohjoisen suuntaan
hoidon osalta, eikä tässä ole mitään konfliktia tältä osin. Aloitteentekijät toteavat, että kan-
sanäänestys tarttuu näihin kysymyksiin, ja että Kruunupyyn on voimakkaammin korostettava
ja ilmoitettava kantansa.

Allekirjoittajat nostavat esiin, että kysymys on suurempi kuin palvelujen saatavuus Keski-
Pohjanmaan keskussairaalassa, ja että se on tällä hetkellä toimiva, sijainniltaan lähellä oleva
struktuuri, joka voidaan hävittää kun Pohjanmaan maakunta ottaa vastuun ja yhtiöittää tuki-
palvelunsa. Yhtiöittämisvaatimus perustuu hallituksen esitykseen maakuntien perustamisesta
ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi, 16. kappaleeseen. Siinä todetaan, että pe-
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rustetaan kolme kansallista palvelukeskusta erityyppisiä asiantuntija- ja tukitoimintoja varten.
Maakunnan vaihtoehtoja ovat, että maanlaajuiset yhtiöt tuottavat nämä asiantuntija- ja tuki-
palvelut maakunnan osalta, tai vaihtoehtoisesti maakunta voi itse tehdä sen yhtiömuodossa
(ja mahdollisessa yhteistyössä kuntien kanssa). Tämä keskustelu on erittäin ajankohtainen
sekä Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla ja maakunta tekee suunnitelmat omien yhtiöiden
perustamisesta, mikä seuraa lainsäädäntöesityksestä.

Allekirjoittajat toteavat edelleen, että Kruunupyyn on selvitettävä seuraukset, ja että Pohjan-
maan suunnitelmat ovat tiedossa, mutta että on käytävä keskusteluja Keski-Pohjanmaan
kanssa sen selvittämiseksi, mitä vastuita he voivat ottaa Kruunupyystä, ja mitä meiltä vaadi-
taan. Valtuusto on kokouksessaan 25.9.2017 ottanut kantaa siihen, tuleeko tehdä seuraus-
arviointi, ja päätti äänestyksen jälkeen, että asiaan palataan kesäkuussa 2018, sen jälkeen
kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa. Henki valtuustossa lienee ollut, että tällöin teh-
dään myös seurausselvitys. Ennen kuin lainsäädäntö on selvillä, on erittäin vaikeaa, ellei
mahdotonta, selvittää seuraukset tyydyttävällä tavalla. Molemmat maakunnat ovat myös juuri
aloittaneet strategiatyönsä, joka tulee olemaan ratkaiseva maakunnan palvelutason kannalta,
ja se tulee vaatimaan aikaa ennen kuin tämä työ on valmis. Sillä on suuri merkitys tosiasialli-
selle palvelutasolle. Allekirjoittajien viittaamaa raporttia ei ole hyväksytty perustaksi Pohjan-
maalla edelleen jatkuvalle työlle, vaan sen sijaan se on viimeinen osa, johon sisältyvät muu-
tosjohtajien johtopäätökset, joka on perustana jatkuvalle työlle. Kruunupyy osallistuu aktiivi-
sesti valmistelutyöhön Pohjanmaalla, ja esimerkiksi luonnoksessa toiminta- ja taloussuunni-
telmaksi vuosille 2018-2020 on kirjoitettu, että ”Pohjanmaan liitto pitää itsestäänselvänä sitä,
että Kruunupyy on osa Pohjanmaan maakuntaa. Liitto tekee työtä sen puolesta, että Kruunu-
pyyn asukkaat myös tulevaisuudessa voivat säilyttää hyvät hoitopalvelut. Yhteistyö Keski-
Pohjanmaan kanssa näiden asioiden osalta jatkuu.”

Allekirjoittajat toteavat edelleen, että he haluavat että nykyinen hoitoketju ja –rakenne Soi-
ten/Keski-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa olisi pääsääntö eikä
poikkeus Pohjanmaan sisällä ja että he tästä syystä vaativat neuvoa-antavan kansanäänes-
tyksen järjestämistä, sekä laajaa kansalaiskeskustelua seurauksista Kruunupyyn osalta.
Aloitteessa esitetään, että kansanäänestys järjestetään tulevien presidentinvaalien yhtey-
dessä.

Kunnanvaltuusto otti kokouksessaan 25.9.2017 kantaa aloitteeseen strategiasta ja raporttiin
maakuntauudistusta koskevista neuvotteluista. Valtuusto päätti yksimielisesti, että aloittee-
seen on vastattu selvityksellä. Selvityksessä todetaan, että on vaikea asettaa täsmällisiä
vaatimuksia ja tavoitteita, koska Kruunupyy ei ole neuvottelujen osapuolena uudistuksessa,
ja että joustavuuta tarvitaan, mutta että on laadittu kaksi paperia työn ohjeistukseksi. Siinä
todetaan myös, että ohjeistusta todennäköisesti joudutaan työstämään uudelleen useaan
otteeseen sen myötä, kun saadaan lisää informaatiota. Se on toki selvää, että annetut ohjeis-
tukset avoimesti perustuvat pohjoiseen suuntautuviin hoitoketjuihin Kruunupyyn asukkaiden
osalta. Se on ilmaistu selkeästi myös esimerkiksi Kruunupyyn lausunnossa joka koskee lop-
puraporttia sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmille, jota kunnanhallitus käsitteli 21.8.2017.

On tärkeää, että uudistuksesta käydään laaja keskustelu, ja muun muassa siitä syystä kunta
järjestää kolme keskusteluiltaa, 14.11., 15.11. ja 16.11. Kruunupyyssä, Alavetelissä ja Teeri-
järvellä. Myös näiden tilaisuuksien jälkeenkin on tärkeää, että käydään keskustelua siitä, mil-
lä tavalla uudistus vaikuttaa Kruunupyyhyn ja sen asukkaisiin. Neuvoa-antavissa kunnalli-
sissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 2 §:n mukaan kan-
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sanäänestystä ei voida määrittää toimitettavaksi valtiollisten vaalien yhteydessä, ja näin ollen
ei ole mahdollista järjestää kansanäänestystä presidentinvaalien yhteydessä.

Kunnanvaltuusto on kaksi kertaa vuoden 2017 aikana ottanut kantaa siihen, tuleeko järjestää
kansanäänestys maakuntaan kuulumisesta, 23.2.2017 ja 25.9.2017. Molemmilla kerroilla
valtuusto päätti äänestyksen jälkeen, että kysymyksestä ei järjestetä kansanäänestystä.

Aloite kokonaisuudessaan, mukaan lukien allekirjoitukset, on nähtävillä kunnanhallituksen
kokouksen aikana.

VT. KJ:N ESITYS:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että valtuustossa käydään laaja keskustelu maakuntauudistuksesta, että valtuusto

suorittaa seurausselvityksen sen jälkeen kun uudistusta koskevat lait on sää-
detty, että valtuusto ei järjestä kansanäänestystä sekä että valtuusto julistaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Kansalaisaloite ja allekirjoitukset olivat nähtävillä kokouksessa.

Tapani Myllymäki esittää, että kansanäänestys järjestetään, koska kansalaisaloite on saanut
laajan tuen. Elisabeth Hagström kannattaa esitystä.

Puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi esitystä ja että on toimitettava äänestys. Hän
esittää, että äänestys tapahtuu nimenhuudolla, mikä hyväksyttiin. Se joka kannattaa v.t. kun-
nanjohtajan esitystä äänestää ja” ja se joka kannattaa Tapani Myllymäen esitystä äänestää
”ei”. Äänestyksessä annettiin 5 ja-ääntä (Broända, Harju, Lindgren, Lassas ja Byggmästar) ja
4 nej-ääntä (Gripenberg, Hagström, Myllymäki ja Salmela). Vt. kunnanjohtajan esitys voitti
äänestyksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää, että valtuusto käy laajan keskustelun
maakuntauudistuksesta, että valtuusto toimittaa seurausarvioinnin sen jälkeen kun lait on
säädetty, että valtuusto ei järjestä kansanäänestystä sekä että valtuusto julistaa aloitteen
loppuun käsitellyksi.
___________

Kvalt 13.11.2017:

Kansalaisaloite ja allekirjoitukset olivat nähtävillä kokouksessa.

Tapani Myllymäki esittää, että kansanäänestys järjestetään. Elisabeth Hagström kannattaa
esitystä.

Anders Forsberg ehdottaa neuvottelutaukoa, joka myönnettiin yksimielisesti klo 21.45 - 21.55
väliseksi ajaksi.

Neuvottelutauon jälkeen Leo Byskata ehdottaa, että valtuusto käy laajan keskustelun maa-
kuntauudistuksesta, toimittaa seurausselvityksen sen jälkeen kun uudistusta koskevat lait on
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säädetty ja palaa aloitteeseen kansaäänestyksen järjestämisestä sen jälkeen kun seuraus-
selvitys on tehty. Anders Forsberg kannattaa esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kolme esitystä ja että on toimitettava
kaksivaiheinen äänestys. Ensin asetetaan vastakkain Leo Byskatan esitys ja Tapani Mylly-
mäen esitys, jonka jälkeen asetetaan vastakkain voittanut esitys ja kunnanhallituksen esitys.
Hän ehdottaa äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä, mikä hyväksyttiin. Ensimmäisellä ää-
nestyskierroksella Byskatan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen esitystä kan-
nattava äänestää "nej". Äänestyksessä annettiin 17 ja-ääntä ja 10 nej-ääntä, Liite 3/48 § /
13.11.2017. Byskatan esitys voitti.

Toisen äänestyskierroksen yhteydessä puheenjohtaja ehdottaa, että kunnanhallituksen eh-
dotusta kannattava äänestää "ja" ja Byskatan esitystä kannattava äänestää "nej", mikä hy-
väksyttiin. Äänestyksessä annettiin 0 ja-ääntä, 26 nej-ääntä ja yksi ääni jäi pöydälle, Liite
4/48 § / 13.11.2017. Leo Byskatan esitys voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestysten jälkeen, että valtuusto käy laajan keskustelun
maakuntauudistuksesta, toimittaa seurausselvityksen sen jälkeen kun uudistusta
koskevat lait on säädetty ja palaa aloitteeseen kansanäänestyksen järjestämisestä sen
jälkeen kun seurausselvitys on tehty.
__________________
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49 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Tarkastuslautakunta käsitteli 3.10.2017 § 10 siihen mennessä saapuneet sidonnaisuusil-
moitukset ja päätti, että tiedoista laaditaan yhdistelmä, jota annetaan tiedoksi valtuustolle
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, Liite 1/49 § / 13.11.2017. Tarkastuslautakunta päätti
myös, että yhdistelmä julkaistaan kunnan verkkosivustolla. Tarkastuslautakunta toteaa, että
sidonnaisuuksia koskeva asiakirja on elävä asiakirja ja että tarkastuslautakunta tarkastaa
tiedot kokouksessaan 1-2 kertaa vuodessa ja saattaa tiedot kunnanvaltuuston tiedoksi.

b) Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 26.10.2017 § 20 hyväksyä lakisääteisen rekis-
teriselosteen sidonnaisuuksista ja antaa sen tiedoksi valtuustolle. Asiakirja julkaistaan kun-
nan verkkosivustolla, Liite 2/49 § / 13.11.2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.
_____________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
13.11.2017

Sivu
3/77

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

15.11.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 135 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät : 44 - 45 ja 48-49

HvalL 5 §:n /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: 46 - 47 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 27.9.2017.

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.
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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.

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
(1455/2015) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa
on 250 euroa.


