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1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 15. helmikuuta 2017 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 15. - 23.2.2017 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 16. helmikuuta 2017.

Tämän pykälän käsittelyn yhteydessä Tapani Myllymäki kiinnitti valtuuston huomiota siihen,
että valtuuston puhemiehistön toimikausi on päättynyt 31.12.2016 ja että pitäisi valita uusi
puhemiehistö ajalle 1.1 -31.5.2017.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston
päätösvaltaiseksi.

Valtuusto päätti yksimielisesti lisätä esityslistaan pykälän 3, puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajien valinta ajalle 1.1. - 31.5.2017.
_______________
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2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 24. helmikuuta 2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuutetut Stefan Högnabba ja Tapani Myllymäki tarkas-
tavat pöytäkirjan yhdessä maanantaina 27. helmikuuta 2017 klo 14.00.
_______________
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3 §. KUNNANVALTUUSTO Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
1.1.-31.5.2017

Tämän kokouksen pykälässä 1 Tapani Myllymäki kiinnitti valtuuston huomiota siihen, että
valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on päättynyt 31.12.2016.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti käsitellä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
valintaa toimikaudelle 1.1.-31.5.2017.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita uudelleen puheenjohtajaksi Hans-Erik
Lindgrenin, I varapuheenjohtajaksi Stefan Högnabban ja II varapuheenjohtajaksi Mats
Stenbäckin toimikaudelle 1.1. -31.5.2017.
_______________
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Dnr: KST 16/2017

4 §. SIVISTYSTOIMI Pietarsaaren seudun lukiolautakunnan sopimuksen arviointi

Kh 13.2.2017 § 37:
Sivistytoimen johtaja:
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 laativat sopimuksen yhteiselle lu-
kiolautakunnalle. Pietarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta käsitteli asiaa koko-
uksessaan 15.12.2015 ja suositteli, että kunnat hyväksyvät tarkennetun sopimuksen, niin
että yhteinen lukiolautakunta voi aloittaa toimintansa 1.3.2016. Jos kunnat hyväksyvät sopi-
muksen ja yhteinen lukiolautakunta perustetaan, Kulturfonden maksaa vielä 50 000 euron
määrärahan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 4.2.2016. Kunnanvaltuusto hyväksyi äänes-
tysten jälkeen yhteisen lukiolautakunnan sopimusluonnoksen. Samalla valtuusto päätti, että
lukiolautakunnan arviointi tapahtuu helmikuussa 2017.

Lautakunnan tavoitteena on ollut lukioiden välisen yhteistyön lisääminen. Lukiolautakunta on
pitänyt neljä kokousta ensimmäisen toimintavuoden aikana. Hankekoordinaattori palkattiin
40 %:n työajalla ajalle 1.8.2016-31.12.2017. Hankekoordinaattori Maria Söderbacka on teh-
nyt tiivistelmän ensimmäisestä toimintavuodesta, Liite 1/4 § / 23.2.2017. Oppimisen hallinta-
järjestelmä ViRumia varten perustetaan parhaillaan osuuskunta. Kronoby gymnasiumin reh-
tori Erland Slotten mukaan lautakunnan haasteena on aikaansaada jotain muuta kuin Team
Nord lukioiden tavallista yhteistyötä. Lukiolautakunnan suurimpiin etuihin lasketaan yhteiset
täydennyskoulutukset, joita on jo järjestetty. Sen sijaan pelot opiskelijoiden kiintiöimisestä eri
lukioihin eivät ole toteutuneet. Slotte toivoo, että kustannukset yhteisestä lukiolautakunnasta
eivät rasita Kronoby gymnasiumia. Lopuksi todetaan, että on kysymyksiä joista eri kun-
nat/lukiot ovat eri mieltä mutta silti on hyvä tavata ja keskustella yhteistyöstä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että arviointi Pietarsaaren seudun lukiolautakunnasta merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti myös yksimielisesti kutsua rehtori Erland Slotten ja hankekoordinaattori
Maria Söderbackan kokoukseen antamaan lisätietoja, kun valtuusto käsittelee asiaa.
_______________
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Kvalt 23.2.2017:

Asian käsittely alkoi, kun kunnanvaltuuston puheenjohtaja antoi rehtori Erland Slottelle ja
hankekoordinaattori Maria Söderbackalle mahdollisuudet kertoa lyhyesti lukiolautakunnan
ensimmäisestä toimintavuodesta. Sen jälkeen valtuutetuille annettiin mahdollisuus keskustel-
la ja asettaa kysymyksiä.

PÄÄTÖS:

Valtuusto merkitsi tiedoksi arvioinnin Pietarsaaren seudun lukiolautakunnasta.
_______________
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Dnr: KST 136/2016

5 §. MAKSUT Ehdotus tonttihintojen korotuksesta 2017

Kh 12.12.2016 § 253:
Tekninen päällikkö:
Tonttien luovutussääntöjen mukaisesti, jotka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 12.2.1998,
tekninen lautakunta hyväksyy tonttien myynnit ja vuokralle antamiset kunnanvaltuuston mää-
rittelemien hintojen perusteella.

Kunnanvaltuusto on 12.12.2013 vahvistanut seuraavat myyntihinnat kunnan tonteille:
 Asuintontin tonttihinta on 3,00 €/m2 ja rivitalotontin hinta on 4,20 €/m2 .
 Asuintonttihinnaksi korttelissa 114, uudella asuinalueella Pelorannan varrella, Alavetelis-

sä, vahvistettiin 5,20 €/m2.
 Teollisuustonttien hinnaksi vahvistettiin 2,60 €/m2.
 Liiketontin (tontti 1 kortteli 103) hinnaksi risteyksessä Lentokentäntie/Eurooppatie 8 vah-

vistettiin 5,20 €/m2.
 Påraksen koulun uudella asuinalueella (kaavoittamaton) on isompia tontteja, joiden hin-

naksi vahvistettiin 2,10 €/m2.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut 1.4.2012 Fiskarholmenin tonttien hinnaksi 4 €/m2 ja Etelä
Lyttsbackan tonttien hinnaksi 3,50 €/ m2.

Talousryhmä kunnan talouden tasapainottamiseksi ehdottaa raportissaan, joka kirjattiin tie-
doksi kunnanhallituksen kokouksessa 6.6.2016, että tekninen toimi laatii syksyllä 2016 val-
tuustolle ehdotuksen tarkistetuista tonttihinnoista tammikuusta 2017 alkaen. Hinnat nousevat
hieman.

Verrattuna muihin kuntiin Kruunupyyn neliöhinnat ovat huomattavasti alhaisemmalla tasolla.
Pedersöressä omakotitontti maksaa 4,48 – 8,05 €/m2, liiketontti 7,75 €/m2 ja teollisuustontti
3,10 €/m2. Siksi voisi olla perusteltua nostaa tonttihintoja ensi vuonna.

Kunnanvaltuusto vahvistaa hinnat ja uudet hinnat tulisivat voimaan 1.3.2017 alkaen. Se tar-
koittaa, että ennen sitä tontteja voidaan ostaa vanhoilla hinnoilla, mikä saattaa mahdollisesti
houkutella joitakin ostajia. Tonttimyynti on ollut hiljaista vuonna 2016; yhtään tonttia ei ole
myyty kaava-alueelta.

Tekninen päällikkö ehdottaa kunnanhallitukselle, että tonttihintoja nostetaan n. 15 %
1.3.2017 alkaen:

 omakotitonttien hinta on 3,50 €/m2

 (Pelorannantien kaikki tontit on myyty)
 Påraksen koulun alueen viereisten tonttien hinta on 2,50 €/m2

 rivitalotonttien hinta on 4,80 €/m2

 teollisuustonttien hinta on 3,00 €/m2

 liiketontin hinta Lentokentäntien vieressä, tontti 1 korttelissa 103 on 5,50 €/m2

 Fiskarholmenin tonttihinnat 4,50 €/ m2 ja Et. Lyttsbacka 4,00 €/m2
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että kunnanhallitus voi päättää väliaikaisista kampanjahinnoista tonteille. Niitä voitaisiin käyt-
tää esimerkiksi erilaisilla messuilla tai muissa lyhyissä tonttimyynti-kampanjoissa.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto vahvistaa Kruunupyyn tonttihinnat 1.3.2017
alkaen, mikä tarkoittaa

että omakotitonttien hinta on 3,50 €/m2

että Påraksen koulun alueen viereisten tonttien hinta on 2,50 €/m2

että Fiskarholmenin omakotitonttien hinta on 4,50 €/m2, Et. Lyttsbacka 4,00 €/m2 ja
Kaino 4,00 €/m2

että rivitalotonttien hinta on 4,80 €/m2

että teollisuustonttien hinta on 3,00 €/m2

että liiketontin hinta Lentokentäntien vieressä, tontti 1 korttelissa 103 on 5,50 €/m2

että kunnanhallitus voi päättää tonttien väliaikaisista kampanjahinnoista.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________

Kvalt 23.2.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa
Kruunupyyn tonttihinnat 1.3.2017 alkaen, mikä tarkoittaa

että omakotitonttien hinta on 3,50 €/m2

että Påraksen koulun alueen viereisten tonttien hinta on 2,50 €/m2

että Fiskarholmenin omakotitonttien hinta on 4,50 €/m2, Et. Lyttsbacka 4,00
€/m2 ja Kaino 4,00 €/m2

että rivitalotonttien hinta on 4,80 €/m2

että teollisuustonttien hinta on 3,00 €/m2

että liiketontin hinta Lentokentäntien vieressä, tontti 1 korttelissa 103 on 5,50
€/m2

että kunnanhallitus voi päättää tonttien väliaikaisista kampanjahinnoista.
_____________
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Dnr: KST 148/2015

6 §. TIET Kevyen liikenteen väylän rakentaminen; tiesuunnitelma Lentokentäntielle,
maantie 748

Kh 13.2.2017 § 28:
Kaavoittaja:

ELY-keskus on lähettänyt kunnalle tiesuunnitelman kevyen liikenteen väylän rakentamisesta
maantien 748 varteen, Lentokentäntien osuudella Wikarsintie-Sokojantie, maantielain 27 §:n
mukaista käsittelyä varten.

Suunnitelman on laatinut kunnan toimeksiannosta suunnittelutoimisto Ramboll Oy, konsultti-
na on ollut Mikko Uljas. Suunnittelu alkoi vuonna 2014 selvityksellä siitä, kummalla puolella
Lentokentäntietä kevyen liikenteen väylä tulee rakentaa. Selvitysaineisto oli nähtävillä 17.2 -
3.3.2014 välisenä aikana. Jätetyt huomautukset ja kaavoittajan sekä ELY-keskuksen mielipi-
teet huomioon ottaen, tekninen lautakunta päätti 9.4.2014 että eteläinen puoli valitaan jatko-
suunnittelun pohjaksi ja että laaditaan täydellinen tiesuunnitelma. Kunta on suorittanut tie-
suunnittelukustannukset, jotka olivat runsaat 40 000 €.

Suunnittelutyön aikana pidettiin infotilaisuus 20.1.2015. Ilmoitus infotilaisuudesta julkaistiin ja
kaikki maanomistajat, joita asia koskee, sai erillisen kutsun ja otteen tiesuunnitelmasta. Lo-
pullinen suunnitelma laadittiin ja on ollut nähtävänä Kruunupyyn kunnantalossa 1.11-
30.11.2015 välisenä aikana. Suunnitelman johdostoa tehdyt muistutukset osoitetaan ELY-
keskukselle ja toimitetaan kunnalle ennen suunnitelman nähtävilläolon päättymistä.

Tuli yksi muistutus Stig Sjölind ja Inger Krohnilta, Liite 1/6 § / 23.2.2017. Muistutuksessa he
katsovat, että väylä on sijoitettava Lentokentäntien pohjoispuolelle, että heidän tulee saada
suora liittymä tontiltaan Lentokentäntielle ja että linja-autopysäkki on sijoitettava nykyiselle
paikalleen. Tiesuunnitelmassa heidän tonttialue on huomioitu siten, että maata ei tarvitse
lunastaa. Uusi linja-autopysäkki ja pyörätie voidaan rakentaa nykyiselle tiealueelle. Uutta
liittymää tontilleen ei voida puoltaa, koska kulkutie tontille on oltava Wikarsintieltä ja uusia
liittymiä maantielle tulisi välttää.

Kunnan tulee lausunnossaan ilmoittaa, onko suunnitelman käsittämällä alueella asemakaava
tai muita suunnitelmia, jotka eivät ole yhdenmukaisia tiesuunnitelman kanssa. Kruunupyyn
keskustan tarkistettu asemakaava on hyväksytty valtuustossa 8.12.2016, 67 § ja suunniteltu
pyörätie on huomioitu asemakaavassa. Kunnan tulee myös ilmoittaa, sitoutuuko kunta vas-
taamaan rakennuskustannuksista 100 % osuudella. Suunnitelman nähtävillä oloaikana tul-
leet muistutukset maanomistajilta on myös kommentoitava kunnan lausunnossa. Lausun-
nossaan kunnan on otettava kantaa useaan asiaan, jotka on lueteltu ELY-keskuksen kirjees-
sä, Liite 2/6 § / 23.2.2017.

Lyhyellä aikavälillä ei ole realistista odottaa, että kunnalla olisi taloudellisia mahdollisuuksia
vastata kaikista rakennuskustannuksista. Rakennuskustannuksia on arvioitu 957 000 €. Kun-
ta on varannut vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelmassa 300 000 € vuosittain hanketta
varten, mikä merkitsee että noin puolet hankkeesta vaatii ulkopuolista rahoitusta. Se on
myös hankkeen käynnistämisen edellytys. Pyörätien aluepoliittinen merkitys on suuri, koska
se parantaa turvallisuutta yhdelle Suomen vahvalle aluelentokentälle. Kruunupyyn lentoken-
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tän vuotuinen matkustajamäärä on yli 80 000, heistä suuri osa liikkuu kyseisellä osuudella ja
matka kulkee lisäksi vilkasta koulutietä pitkin Påraksen koululle. Siksi hanke on asetettava
etusijalle myös alueellisesti Kokkola-Pietarsaari lentokentän merkittävänä terminaalihank-
keena. Se on tärkeää lentokentän ja sen myötä koko alueen kehittymisen kannalta.

ELY-keskus on kirjeessään ehdottanut, että kunta vastaa rakennettavan kevyen liikenteen
väylän kunnossapidosta. Aikaisemmin on ollut itsestäänselvyys, että ELY-keskus huolehtii
kunnossapidosta jos kunta osallistuu valtion tien rakennuskustannuksiin ja se koskee myös
tievalaistuksen kunnossapitoa.

Koska kunta sitoutuu lausunnollaan vastaamaan osasta hankkeen rakennuskustannuksista,
on luonnollista, että kunnanvaltuusto antaa kunnan lausunnon.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että valtuusto toteaa ettei ole maankäyttösuunnitelmia, jotka ovat ristiriidassa tie-

suunnitelman kanssa, että Kruunupyyn keskustan asemakaava on hyväksytty ja
saanut lainvoiman ja että tiesuunnitelma on huomioitu asemakaavassa,

että kunta sitoutuu vastaamaan kevyen liikenteen väylän rakentamiskustannuksista
noin 50 %:n osuudella. Kunta myötävaikuttaa myös aktiivisesti siihen, että han-
ke nousee aluepoliittisesti tärkeäksi terminaalihankkeeksi.

että jätetty muistutus ei oteta huomioon, Liite 1/6 § / 23.2.2017

että kunta luovuttaa korvauksetta maa-alueet, joita tarvitaan pyörätien rakentami-
seksi,

että kunta ei ota vastatakseen pyörätien kunnossapitokustannuksia tai tievalaistuk-
sen käyttö- ja kunnossapitokustannuksia ja

että kunnalla ei ole huomauttamista ehdotettujen kaavaratkaisujen johdosta alueen
tulevia käyttötarpeita tai tulevia maakäyttösuunnitelmia ajatellen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
_______________

Kvalt 23.2.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
________________
Liane Byggmästar ilmoitti olevansa esteellinen intressijääviyden perusteella ja poistui paikal-
taan valtuustosalissa tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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Dnr: KST 28/2017

7 §. TALOUSARVIO 2017 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi

Kh 13.2.2017 § 26:
Hallintopäällikkö:

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna 31. kertaa keskiviikkona 27. huhtikuuta.
Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on "Sinun - Din". Valtakunnallinen päätapahtuma järjes-
tetään tänä vuonna Lahdessa. Teeman myötä kansallinen päätoimikunta haluaa tuoda esille,
että veteraanipäivä on meidän kaikkien yhteinen juhla – sinun juhlasi. Kunniavieraita ovat
sotiemme veteraanit läheisineen.

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
mutta se pidetään todennäköisesti Kruunupyyn keskustassa.

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 2 500 € käyttövaroistaan vuoden 2017 veteraanipäivän viet-

toa varten.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto osoittaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2 500 € käyttövaroistaan
vuoden 2017 veteraanipäivän viettoa varten.
_______________
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Dnr: KST 25/2017

8 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämääräraha rakennus- ja kiinteistöverorekisterin päivittämis-
projektiin

Kh 13.2.2017 § 24:
Vt. kunnanjohtaja:

Rakennusrekisteri- ja kiinteistöveroprojektin tarkoituksena on inventoida kuntien rakennus-
kanta, täydentää nykyisten rekisterien tietoja sekä lähettää ajankohtaisia tietoja edelleen
verottajalle kiinteistöverotusta varten. Projektin yhteydessä täydennetään kunnan rakennus-
rekisteriä, joka tarkoittaa, että saadaan parempi kokonaiskuva kunnan alueella sijaitsevista
rakennuksista. Samankaltaisissa projekteissa on osoittautunut, että ensisijaisesti pienet ra-
kennukset sekä vanhat rakennukset, jotka rakennettiin ennen kuin rakennuslupaa vaadittiin,
ovat usein puuttuneet rekisteristä. Kun rekisterit täydennetään näillä rakennuksilla, merkitse
se samalla kunnalle lisätuloja kasvavan kiinteistöveron muodossa. Rakennusrekisteri- ja kiin-
teistöveroprojektilla turvataan kuntien kiinteistönomistajien tasavertainen käsittely.

Pietarsaaren, Kruunupyyn, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnat ovat keskustel-
leet yhteisestä rakennusrekisteri- ja kiinteistöveroprojektista, jonka arvioitu kestoaika on 2-4
vuotta. On laadittu alustava projektisuunnitelma, Liite 1/8 § / 23.2.2017. Projektin onnistunut
toteuttaminen vaatii lisäresursseja vakituisen henkilöstön lisäksi. Projektin kautta on mahdol-
lista korottaa kiinteistöverotuksen tuottoa merkittävästi lähivuosina korottamatta kiinteistöve-
roprosenttia. Tämä on mahdollista olettaen, että rakennuskannasta löytyy samansuuntaisia
määriä verotuksen piiriin kuulumattomia rakennuksia kuin muissa kaupungeilla ja kunnissa
joissa kyseistä hanketta on suoritettu.

Projektin yhteydessä todetaan myös mahdolliset luvattomat rakennukset, jotka saatetaan
rakennusvalvontaviranomaisen tietoon toimenpiteitä varten.

Projekti aloitetaan yhteisellä projektinvastaavalla henkilöllä, joka laatii tarkemmat suuntaviivat
projektia varten. Pietarsaari on työnantaja ja laskuttaa muita kuntia. Tarpeen perusteella jo-
kainen osallistuva kunta päättää kevään aikana, mitä paikallisia resursseja käytetään projek-
tia varten. Projektin arvioitu kustannuslaskelma käy ilmi liitteestä, Liite 2/8 § / 23.2.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että myönnetään 80 000 euron lisämääräraha rakennus- ja kiinteistöverorekisterin

päivittämisprojektiin vuonna 2017. Valtuuston myöntämä määräraha johtaa ja
on edellytyksenä hankkeen toteuttamiselle.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
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Kvalt 23.2.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 102/2016

9 §. LUOTTAMUSHENKILÖT Eroaminen luottamustehtävästä; Johanna Widjeskog

Kh 23.1.2017 § 14:
Hallintopäällikkö:

Johanna Widjeskog on ilmoittanut, että hän ei halua jatkaa suomenkielisen koulujaoston luot-
tamustehtävässä tammikuu-toukokuu 2017. Kunnanvaltuusto on valinnut hänet luottamus-
tehtävään.

Edellisissä kuntavaaleissa 2012 valittujen valtuutettujen ja vaalien jälkeen valittujen muiden
luottamushenkilöiden toimikausi päättyisi säännönmukaisesti vuoden 2016 lopussa. He ovat
käytännössä sitoutuneet hoitamaan luottamustointaan tähän saakka. Tämän vuoksi siirtymä-
säännöksissä säädetään näiden luottamushenkilöiden oikeudesta erota toimestaan sään-
nönmukaisen vaalikauden eli vuoden 2016 lopussa. Erolle ei vaadita muuta erityistä syytä.

Mikäli valtuuston jäsen tai muu luottamushenkilö jättää tehtävänsä vuoden 2016 lopussa,
hänen sijaansa kutsutaan varajäsen jäljelle jääväksi toimikaudeksi, ja muiden luottamusteh-
tävien ollessa kyseessä, valitaan uusi luottamushenkilö. Mikäli henkilö jättää tehtävänsä val-
tuuston jäsenenä tai muun kunnallisen luottamustehtävän, tästä on ilmoitettava kirjallisesti
valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle elimille. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään
30.11.2016.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto myöntää Johanna Widjeskogille vapautuksen suomenkielisen

koulujaoston jäsenen luottamustoimesta ja
että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen suomenkieliseen jaostoon tammikuu-

toukokuu 2017 väliseksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
__________

Kvalt 23.2.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto myöntää Johanna Widjeskogille vapautuksen suomenkielisen koulu-
jaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kunnanvaltuusto valitsi Hannele Svartsjön suomenkieliseen jaostoon tammikuu-
toukokuu 2017 väliseksi ajaksi.
_______________
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Dnr: KST 81/2015

10 §. SÄÄNNÖT JA OHJEET Hallintosäännön uudistaminen

Kh 23.1.2017 § 10:
Kvalt 7.11.2016 § 59:
Kh 31.10.2016 § 213:
Vt. kunnanjohtaja:
Kunnan hallintosäännön uudistamistyö on ollut käynnissä noin vuoden. Hallintosääntö tarkastettiin
viimeksi joulukuussa 2012 ja tuli voimaan 1.1.2013. Asiaa käsiteltiin kunnanhallituksessa 17.8.2015 ja
on se jälkeen ollut lausuntokierroksella lautakunnissa. Keväällä ja alkusyksyllä hallintosäännön uudis-
tustyötä on jatkettu virkamiestasolla. Toimikunta kunnan talouden tasapainottamiseksi on myös käsi-
tellyt omassa työssään hallinto-organisaation rakennetta ja on yksimielisesti ehdottanut lautakuntara-
kenteen muuttamista (kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan 6.6.2016).

Suurimpana syynä uudistamisen tarpeeseen on uusi kuntalaki ja sen mukanaan tuomat vaatimukset.
Kunnanhallitus kävi lähetekeskustelun uudesta hallintosääntöluonnoksesta kokouksessaan 3.10.2016
ja järjesti avoimen kuulemistilaisuuden hallintosäännöstä torstaina 6.10.2016 klo 17, paikalle kutsuttiin
erityisesti valtuutetut, hallituksen ja lautakuntien jäsenet. Ehdotusta on tämän jälkeen päivitetty.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää
että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosääntöluonnoksen.

Kunnanhallitus kävi vilkasta keskustelua hallintosääntöluonnoksesta ja antoi palautetta. Jotkut muu-
tokset kirjattiin suoraan esitysluonnokseen. Kunnanhallitus äänesti neljästä eri asiasta.

8 §:n käsittelyn yhteydessä Elisabeth Hagström ehdotti, että 1/3 kunnanhallituksen varsinaisesta jä-
senmäärästä valitaan varsinaisten valtuutettujen keskuudesta. Mikaela Dahlbacka kannatti ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus ja että asiasta on suoritettava nimenhuutoää-
nestys. Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan ehdotusta (=puolet) äänestävät JA ja ne, jotka kan-
nattavat Hagströmin ehdotusta (1/3) äänestävät NEJ. Äänet jakautuivat seuraavasti: 6 ja-ääntä (Skull-
backa, Forsberg, Hongell, Sandström, Strandvall ja Byggmästar) ja 3 nej-ääntä (Dalvik, Dahlbacka,
Hagström). Alkuperäinen ehdotus voitti ja jää valtuuston esitykseen.

10 §:n käsittelyn yhteydessä Elisabeth Hagström ehdotti, että tekninen ja ympäristölautakunta jaetaan
tekniseen lautakuntaan sekä rakennus- ja ympäristölautakuntaan. Susanne Hongell kannatti ehdotus-
ta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus ja että asiasta on suoritettava nimenhuuto-
äänestys. Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan ehdotusta (tekninen ja ympäristölautakunta) ää-
nestävät JA ja ne, jotka kannattavat Hagströmin ehdotusta äänestävät nej. Äänet jakautuivat seuraa-
vasti: 5 ja-ääntä (Skullbacka, Forsberg, Sandström, Strandvall ja Byggmästar) ja 4 nej-ääntä (Dalvik,
Dahlbacka, Hagström, Hongell). Alkuperäinen ehdotus voitti ja jää valtuuston esitykseen.

Elisabeth Hagström ehdotti, että kunnanosalautakunnat saisivat jäädä nimityksellä aluelautakunnat
seuraavan tekstin mukaan: "Kuhunkin aluelautakuntaan valitaan viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilö-
kohtainen varajäsen. Lautakunta toimii lausunnonantajana alueen kehittämistä koskevissa asioissa ja
kunnanhallitus tai lautakunnat kuulee maankäyttösuunnittelussa, palvelun kehittämistä ja asiakaspal-
velua koskevissa asioissa aluelautakuntaa. Aluelautakunta toimii myös hanke- ja suunnitteluryhmänä.
Aluelautakunta voi kunnanvaltuustolle, kunnanhallitukselle ja muille kunnallisille toimielimille tehdä
aloitteita toimenpiteistä palvelun, viihtyvyyden ja kehityksen edistämiseksi alueella. Esittelijän valitsee
kunnanjohtaja." Anders Forsberg kannatti Hagströmin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tehty
kannatettu ehdotus ja että asiasta on suoritettava nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat vt. kun-
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nanjohtajan ehdotusta (kunnanosalautakunnat poistetaan) äänestävät JA ja ne, jotka kannattavat
Hagströmin ehdotusta äänestävät NEJ. Äänet jakautuivat seuraavasti: 3 ja-ääntä (Skullbacka,
Strandvall ja Byggmästar), 5 nej-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Sandström) ja yksi
ääni jäi pöydälle (Hongell). Hagströmin ehdotus voitti ja se tarkoittaa että aluelautakunnat otetaan
hallintosääntöluonnokseen, jota esitetään valtuustolle.

30 §:n (Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta) kohdassa 15 Elisabeth Hagström ehdotti seuraavaa
tekstiä: "päättää kunnanjohtajan ja johtoryhmän palkasta". Anders Forsberg kannatti ehdotusta. Pu-
heenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus ja että asiasta on suoritettava nimenhuutoäänes-
tys. Ne, jotka kannattavat vt. kunnanjohtajan ehdotusta (päättää kunnanjohtajan palkasta) äänestävät
JA ja ne, jotka kannattavat Hagströmin ehdotusta äänestävät nej. Äänet jakautuivat seuraavasti: 4 ja-
ääntä (Skullbacka, Dahlbacka, Strandvall ja Byggmästar) ja 5 nej-ääntä (Dalvik, Forsberg, Hagström,
Hongell och Sandström). Hagströmin ehdotus voitti ja hallintosääntöluonnokseen viedään esitys, jonka
mukaan kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan ja johtoryhmän palkasta.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus käsitteli asiaa ja antoi muutosehdotuksia. Luonnos päivitetään ennen hallituksen seu-
raavaa kokousta.
_________________
Vt. kunnanjohtaja
Hallintosääntö on päivitetty 17.10.2016 käydyn keskustelun ja äänestysten mukaisesti.

VT. KJ:N ESITYS:
Kunnanjohtaja päättää esittää
että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosääntöluonnoksen.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kvalt 7.11.2016

Keskustelussa Peter Albäck ehdotti asian palauttamista kunnanhallitukselle ja lautakunnille lausuntoa
varten. Carl-Johan Enroth, Elisabeth Hagström ja Stefan Högnabba kannattivat.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta mikä merkitsee sitä, että
valtuusto äänestää siitä jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko asia. Äänestys toimitetaan
nimenhuudolla siten, että asian jatkokäsittelyä kannattava äänestää "ja" ja asian palauttamista kannat-
tava äänestää "nej". Äänet jakautuivat seuraavasti: 4 "ja"-ääntä ja 22 "nej"-ääntä. Albäckin ehdotus
voitti.

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.
________________

Kh 23.1.2017

Vt. kunnanjohtaja;

Kunnanvaltuuston toivomuksen mukaisesti uudesta hallintosääntöluonnoksesta pyydettiin
lausunnot sivistyslautakunnalta, rakennuslautakunnalta, kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta, ympäristölautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, tarkastuslautakunnalta
sekä vanhusneuvostolta. Lausunto pyydettiin antamaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kaikki lautakunnat sekä vanhusneuvosto toimittivat lausuntonsa määräaikaan mennessä.
Yhdistelmä lausunnoista oheistetaan, Liite 1/9 § av 23.1.2017.



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
23.2.2017

Sivu
1/18

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

28.2.2017

Otteen oikeaksi todistaminen

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Yleisesti voidaan todeta, että kaikki lautakunnat esittivät eriasteista kritiikkiä ehdotettua lau-
takuntarakennetta kohtaan. Jotkut halusivat, että lautakuntarakenne jatkuu täsmälleen sa-
mana kuin ennen, toiset toivoivat että ehdotettu tekninen ja ympäristölautakunta jaetaan tek-
niseen lautakuntaan sekä ympäristö- ja rakennuslautakuntaan. Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnasta esitettiin myös joitakin epäilyksiä. Jotkut nostivat esiin uuden rakenteen
mahdolliset ongelmat hieman yleisemmällä tasolla.

Uusi hallintosääntöluonnos on tarkistettu lausuntojen pohjalta. Tietyt huomautukset on otettu
huomioon sellaisenaan, toiset on huomioitu vaihtelevassa määrin tai ei ollenkaan. On otettu
huomioon, että kunnanhallitus on käsitellyt hallintosääntöä aikaisemmin sekä aikaisemmin
suoritetut äänestykset. Lisäksi on myös punnittu lausuntojen näkemykset suhteessa kuntalii-
ton hallintosääntömalliin ja sen perusteluihin.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää

että kunnanvaltuusto hyväksyy uuden hallintosääntöluonnoksen.

Talouspäällikkö vastaa kunnan lyhytaikaisesta rahoituksesta annettujen raamien puitteissa,
mikä tarkoittaa että tehtävä poistetaan liike- ja riskienhallintajaostolta kohdassa 7, hallinto-
säännön 32 §.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_________

Kvalt 23.2.2017:

Vt. kunnanjohtaja kertoi siitä, miten hallintosäännön uudistustyö on sujunut, jonka jälkeen
valtuuston puheenjohtaja avasi keskustelun.

Stefan Högnabba ehdottaa, että tekninen ja ympäristölautakunnalla on lupajaosto, Liite 2/10
§ / 23.2.2017.
Helena Broända ehdottaa että Stefan Högnabban ehdotuksessa lukisi henkilökohtaiset vara-
jäsenet varajäsenen sijasta. Peter Albäck ja Jesper Lindvall kannattavat ehdotusta ja val-
tuusto hyväksyy sen yksimielisesti.

Ossian Wassborr ehdottaa, että sivulla 8 lisätään että valtuuston ja hallituksen puheenjohto-
ajajien toivotaan hallitsevan molemmat kotimaiset kielet. Elisabeth Hagström ja Tapani Myl-
lymäki kannattivat ehdotusta. Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen ehdotuksesta on tehty
vastaehdotus ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten,
että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Wassborrin ehdotusta kannattava ää-
nestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestysjärjestyksestä, Liite 3/10 § / 23.2.2017 käy ilmi, että
hallituksen ehdotus sai 8 ääntä ja Wassborrin ehdotus 18 ääntä ja että yksi valtuutettu jätti
äänestämättä. Wassborrin ehdotus hyväksyttiin.
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Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa, että jäsenmäärä teknisessä ja ympäristölautakunnassa
vähennetään 7:ään. Stefan Högnabba kannattaa ehdotusta ja valtuusto hyväksyy sen yksi-
mielisesti.

Elisabeth Hagström ehdottaa pykälässä 10, että sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan että
teknisen ja ympäristölautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden tulee olla hallituksen varsi-
nainen jäsen, mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että sivun 18 kohdassa 1 tulisi lukea että "kunnanhallitus päät-
tää kiinteän omaisuuden ostamisesta, vaihtamisesta ja myymisestä 50 000 euroon saakka."
(ei 100 000 €). Ossian Wassborr kannattaa ehdotusta. Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen
ehdotuksesta on tehty vastaehdotus ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa nimen-
huutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin
ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestysjärjestyksestä, Liite 4/10 §
/ 23.2.2017 käy ilmi, että hallituksen ehdotus sai 22 ääntä ja Hagströmin ehdotus 5 ääntä.
Hallituksen ehdotus voitti.

Tapani Myllymäki ehdottaa, että valtuusto pitää itsellään oikeuden palkata kunnanjohtajan,
hallintopäällikön, talouspäällikön, sivistystoimen johtajan ja teknisen johtajan. Elisabeth Hag-
ström kannattaa ehdotusta. Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen ehdotuksesta on tehty
vastaehdotus ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten,
että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen ehdotusta kannattava ää-
nestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestysjärjestyksestä, Liite 5/10 § / 23.2.2017 käy ilmi, että
hallituksen ehdotus sai 4 ääntä ja Myllymäen ehdotus 23 ääntä. Hyväksyttiin Myllymäen eh-
dotus.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että euromäärät poistetaan sivulta 69. Ehdotus ei saanut kan-
natusta ja raukesi.

Helena Broända ehdottaa, että teknisen lautakunnan jäsenistä ainoastaan 4 on oltava valtuu-
tettuja; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä. Elisabeth Hagström kannatti ehdotus-
ta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tapani Myllymäki huomautti, että hallintosäännön suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä ver-
sioissa on useita eroavaisuuksia, joita korjataan.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Stefan Högnabban muutosehdotuk-
set, vt. kunnanjohtaja vie muutokset hallintosääntöön. Korjattu asiakirja on liitteenä,
Liite 6/10 § / 23.2.2017.

Kunnanvaltuusto yhtyi myös siihen, että valtuusto valitsee ruotsinkielisen ja suomen-
kielisen koulujaoston jäsenet ja varajäsenet.

Kunnanvaltuusto päättää, että lautakuntien varajäsenten on oltava henkilökohtaisia.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen lisätä hallintosääntöön, että valtuuston ja
hallituksen puheenjohtajien toivotaan hallitsevan molemmat kotimaiset kielet.
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Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että teknisen lautakunnan jäsenistä ainoastaan
4 on oltava valtuutettuja; puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti että jäsenmäärä teknisessä ja ympäristölauta-
kunnassa vähennetään 7:ään.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan
että teknisen ja ympäristölautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden tulee olla halli-
tuksen varsinainen jäsen.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen pitää itsellään oikeuden palkata kunnan-
johtajan, hallintopäällikön, talouspäällikön, sivistystoimen johtajan ja teknisen johta-
jan.

Päätettiin, että vt. kunnanjohtaja vie muutosehdotukset hallintosääntöön ja korjaa kie-
livirheet ja eroavaisuudet suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä versioissa.
_______________
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Dnr: KST 2/2017

11 §. KUNNANVALTUUSTO Carl-Johan Enroth ym. vaatimus kunnanvaltuuston koolle
kutsumiseksi, maakuntaan kuulumisen uudelleenkäsittely

Kh 13.2.1017 § 38
Vt. kunnanjohtaja:

Carl-Johan Enroth ja yhdeksän muuta valtuutettua jättivät 4.1.2017 vaatimuksen kutsua kun-
nanvaltuusto koolle kiireellisesti käsittelemään asiaa, joka koskee maakuntaan kuulumista.
Allekirjoittaneet viittaavat kuntalain 54 pykälään ja että valtuusto on kutsuttava koolle myös
kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian
käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava valtuustolle kiireellisenä. Vaatimuksen teki-
jät kirjoittavat, että valtuuston 7.11.2016 kokouksen jälkeen on selvinnyt, että Keski-
Pohjanmaan maakunta ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä (Soite) pitävät
juridisesti ongelmallisena tuottaa sote-palveluja toisen maakunnan alueella ja lisäksi he kat-
sovat ettei ole mahdollista tuottaa pelastustoimen palveluja yli maakuntarajojen. Allekirjoitta-
neet esittävät tämän merkitsevän että nk. Kruunupyyn malli ei ole toteutettavissa. Sen vuok-
si he vaativat, että asia joka koskee kunnan maakuntaan kuulumista tulee ottaa valtuuston
käsittelyyn tammikuun aikana 2017.

Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa maakuntaan kuulumisesta kokouksessaan 4.2.2016 kun so-
siaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyysivät lausuntoa hallituksen linjauk-
sista itsehallintojaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Ensimmäisessä kysy-
myksessä pyydettiin kuntia ottamaan kantaa siihen, onko nykyinen maakuntajako oikea pe-
ruste itsehallintoalueiden muodostamiselle. 16 valtuutettua äänesti Ja, 10 valtuutettua äänes-
ti Nej ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Lausunto käsitteli myös useita muita uudistuksen as-
pekteja. Yhdeksän kuntaa halusi lausuntokierroksen pohjalta vaihtaa maakuntaa. Reformi-
ministerit linjasivat 26.5.2016, että heistä neljä saa luvan vaihtaa maakuntaa, Heinävesi, Jo-
roinen, Iitti ja Isokyrö.

Kunnanvaltuusto käsitteli asiaa maakuntaan kuulumisesta uudestaan kokouksessaan
7.11.2016, kun sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyysivät lausuntoa
luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi ja maakuntahallinnon
perustamiseksi. Esityksen mukaan perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja val-
tuustot. Kysymyksessä 17 pyydetään kuntia ottamaan kanta siihen, jos kunnassa katsotaan
että sen tulee kuulua voimaanpanolain 5 §:ssä esitettyyn maakuntaan. Vastausvaihtoehdot
olivat Kyllä, Ei ja Ei kantaa. Kunnanhallituksen ehdotus oli kyllä, mutta valtuustossa esitettiin
kahta muuta ehdotusta, jotka olivat ei ja ei kantaa. Ensimmäisessä äänestyksessä asetettiin
vastakkain ei kantaa -ehdotus ja ei-ehdotus. Äänestyksessä annettiin 15 ja-ääntä ja 11 nej-
ääntä sekä yksi tyhjä ääni. Toisessa äänestyksessä asetettiin vastakkain kunnanhallituksen
ehdotus ja "ei kantaa". Äänestyksessä annettiin 17 ja-ääntä, 19 nej-ääntä ja yksi tyhjä ääni.

Osa valmisteluaineistosta kunnanvaltuuston kokoukseen 7.11 koostui Kruunupyyn ryhmän
loppuraportista, päivätty 28.10.2016. Loppuraportin hyväksyivät yksimielisesti kaikki työryh-
män jäsenet ja he edustivat samalla kaikkia valtuustopuolueita. Loppuraportti jaettiin myös
kaikille valtuutetuille. Loppuraportin kohdasta 15 käy ilmi, että Ilkka Luoma on vt. kunnanjoh-
tajalle 26.9.2016 lähettämässään sähköpostiviestissä lausunut, että Kruunupyyn henkilökun-
ta siirtyy Pohjanmaan maakunnalle vanhoina työntekijöinä maakuntauudistuksen myötä ja
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että järjestämisvastuuta ei voida siirtää toiselle maakunnalle. Lisäksi todetaan, että hankinta-
laki voi olla esteenä tai ongelmana jos tuotantovastuuta siirretään toiselle maakunnalle ja
että kruunupyyläiset voivat edelleen vapaasti valinnanvapauden pohjalta käyttää Keskipoh-
janmaan maakunnan alueen perus- ja erikoistason sote-palveluja. Loppuraportin kohdassa
18 todetaan, että Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä ottaa kokoukses-
saan 7.10.2016 kantaa Kruunupyyhyn Luoman 26.9 sähköpostin mukaisesti. Loppuraportin
kohdassa 25 todetaan, että työryhmän yhteisessä kokouksessa Jukka Kentalan, Ilkka Luo-
man, Kaj Suomelan ja Jukka Ylikarjulan kanssa kävi ilmi, että kaikki olivat yhtä mieltä siitä
että viivan yläpuolella olevaa kuuluu nykyiseen valinnanvapauden piiriin ja sisältyy kokonai-
suuteen josta maakunnat voivat vapaasti sopia yli maakuntarajojen. Erityissairaanhoito sisäl-
tyy palvelulaitokseen (ts. viivan yläpuolella). Viranomaistehtävät ovat myös viivan yläpuolella.
Valinnanvapauden piirissä olevat palvelut voi vapaasti valita mistäpäin Suomea tahansa.
Suoraan kysymykseen siitä, merkitseekö työvaliokunnan linjaus että Keski-Pohjanmaa sanoo
ei Kruunupyyn mallille Luoma vastaa että he haluavat että Kruunupyy on Keski-
Pohjanmaassa mutta Kruunupyy päättää itse ja Keski-Pohjanmaa kunnioittaa päätöstä. Jos
Kruunupyy valitsee Pohjanmaan, niin Keski-Pohjanmaalla on tahto tehdä sote-yhteistyötä.
Niin pitkälle kuin mahdollista halutaan pitää kiinni siitä, mitä Soitessa on jo rakennettu. Mutta
yhdelläkään paikalla olevista muutosjohtajista ei ole valtuuksia päättää tulevasta. Kruunu-
pyyn valtuuston tulee olla tietoinen siitä että Kruunupyyn mallissa on riskejä ja että sen toteu-
tumisesta ei ole tietoa, (voi olla juridisia ongelmia).

Kun Kruunupyyn valtuusto oli ottanut kantaa maakuntakysymykseen Keski-pohjanmaan
maakuntauudistuksen työvaliokunta sekä ohjausryhmä käsittelivät kysymystä, joka koskee
Kruunupyyn asemaa ja totesivat, että; ”Työvaliokunta toteaa Kruunupyyn mallissa olevan
mahdollisia lainsäädännöllisiä ongelmia ja työvaliokunta ei pidä Kruunupyyn kunnan alueella
sijaitsevien sote-palveluiden tuottamista toiselle maakunnalle tarkoituksenmukaisena. Mikäli
voimaanpanolaissa Kruunupyy määritellään kuuluvaksi Pohjanmaan maakuntaan, on liik-
keenluovutuksen valmistelu syytä aloittaa yhdessä Pohjanmaan maakunnan kanssa viipy-
mättä. Työvaliokunta esittää tätä kannanottoa ohjausryhmälle.”. Kyseinen linjaus sopii yhteen
Ilkka Luoman sekä työvaliokunnan ja ohjausryhmän aikaisempien toteamusten kanssa sekä
loppuraporttiin, jota annettiin valtuustolle tiedoksi ennen lausunnon antamista 7.11.2016.
Linjaus ei siis merkitse että on tullut ilmi uutta tietoa, joka vaatisi uutta käsittelyä valtuustos-
sa.

Hallitus julkisti 21.12.2016 linjaukset asiakaan valinnanvapaudesta sote-palveluissa. Lain
tavoitteena on, että valinnanvapaus lisää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa pal-
veluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Yhteenveto valin-
nanvapaudesta. Lisäksi hallitus julkisti lausuntokierroksen jälkeen tehdyt muutokset maakun-
ta- ja sote-lakiluonnoksiin. Hallitus linjasi osana sote-ratkaisua, että kaikki 18 maakuntaa jär-
jestävät ensihoidon, joten myös pelastustoimi järjestetään samoissa maakunnissa. Näin pe-
lastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluja terveydenhuollolle. Käytännössä
hallituksen linjaus tarkoittaa sitä, että pelastuslaitoksia on jatkossa 18.

Lausuntokierroksen yhteydessä viisi kuntaa ilmoitti haluavansa vaihtaa maakuntaa. Heistä
neljä oli halunnut vaihtaa maakuntaa myös edellisen lausuntokierroksen yhteydessä. Uutena
kuntana oli neljän lisäksi tullut ainoastaan Reisjärvi. Lisäksi kahdeksan kuntaa, ml. Kruunu-
pyy, ei ottanut kantaa maakuntajakoon. Hallitus vahvisti 21.12.2016 maakuntajakoesityk-
sensä. Ainoastaan yksi kunta, Kuhmoinen, sai vaihtaa maakuntaa. Neljä muuta, Jämsä, Sa-
vonlinna, Pieksämäki ja Reisjärvi ei siis saanut vaihtaa maakuntaa. Ei kantaa ottaneista kun-
nista, yksikään ei siirretty toiseen maakuntaan, kaikki jää nykyisiin maakuntiinsa.
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Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö lähetti 31.1 sote-uudistukseen liitty-
vän valinnanvapauslain luonnoksen lausunnolle. Lausuntoaikaa on 28.3.2017 saakka. Pykä-
liä täsmennetään vielä lausuntokierroksen aikana ja sen jälkeen. Myös vaikutusarvioinnit
valmistuvat lausuntokierroksen jälkeen lopulliseen muotoonsa. Lausuntoa pyydetään Man-
ner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen
tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa laki-
luonnoksesta lausuntonsa. Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne otetaan huomioon hallituk-
sen lakiesityksen viimeistelemisessä. Kruunupyy antaa lausunnon valinnanvapauslaista
määräaikaan mennessä. Kunnanhallitus käsittelee asiaa yhdessä maaliskuun kokouksessa.
Vt. kunnanjohtaja on asettanut kysymyksiä sosiaali- ja terveysministeriölle valinnanvapaus-
lainsäädännön periaatteista. Hallintoneuvos Pekka Järvinen on vastannut kysymyksiin (Liite
1/11 § / 23.2.2017 Järvisen vastaukset suomeksi, ruotsinnos tehty Kruunupyyssä) mutta to-
teaa myös, että on mahdollista että vastaukset muuttuvat lausuntokierroksen aikana ja että
osa kysymyksistä ovat liian yksityiskohtaisia että niihin ei ole mahdollista ottaa kantaa tässä
vaiheessa.

Allekirjoittaneet vaativat kirjelmässään valtuustokokousta tammikuun aikana 2017, koska
asiassa on ilmennyt uutta tietoa. He viittaavat Keski-Pohjanmaan kannanottoon, joka on seli-
tetty yllä. Kyseisestä kannanotosta ei ilmene uutta tietoa, jota ei ole ollut tiedossa 7.11.2016,
kun asiaa on käsitelty valtuustossa. Kumotun kuntalain 54 §:n mukaan (vastaa uuden lain
94 §) joka on uuden kuntalain siirtymäsäännösten mukaan voimassa toukokuun loppuun
2017, valtuusto "on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan val-
tuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmistel-
tava kiireellisesti." Kuntaliiton lakimiestä on konsultoitu joulukuussa ja tammikuussa siitä,
mitä tarkoitetaan ilmaisulla kiireellinen valmistelu. Hän toteaa ettei ole tietoinen asiaan liitty-
västä oikeuskäytännöstä, mutta että heillä on tapana sanoa että ylimääräisiä kokouksia ei
välttämättä vaadita. Esitettiin tarkentava kysymys 5.1.2017, voimmeko lähteä siitä että vaa-
timus käsitellään valtuuston varsinaisessa kokouksessa 23.2.2017, vastaus oli "jos on tarve
järjestää kokous kiireellisemmin, se on luonnollisesti tehtävä. Sellainen tarve voi olla ulko-
puoliset aikarajat (deadline), määräajat tms. Ellei aihetta ole, varsinainen kokous on riittävä."
Asiassa ei ole ulkopuolisia aikarajaa, määräaikaa tms ja siksi asiaa käsitellään valtuuston
kokouksessa 23.2.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että selvitys merkitään tiedoksi ja että vaatimus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.

Tapani Myllymäki ehdotti, että asia maakuntaan kuulumisen muuttamisesta viedään kunnan-
valtuuston käsittelyyn. Sixten Dalvik kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on kaksi
ehdotusta joten asiasta on suoritettava nimenhuutoäänestys. Vt. kunnanjohtajan ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen ehdotusta kannattava äänestää "nej". Annettiin 5 ja-
ääntä (Forsberg, Sandström, Strandvall, Hästö ja Skullbacka), 3 nej-ääntä (Dalvik, Dahl-
backa ja Myllymäki) ja yksi ääni jäi pöydälle (Hongell). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä ehdotuksen.
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Kunnanhallitus antoi vt. kunnanjohtajalle tehtäväksi tutkia mahdollisuutta saada muutosjohta-
jat ja maakuntajohtajat iltakouluun, joka pidetään seuraavan valtuustokokouksen yhteydessä,
kun asiaa käsitellään.
_______________
Tapani Myllymäki ja Sixten Dalvik jättivät eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, Liite 2/11 § /
23.2.2017
__________________

Kvalt 23.2.2017

Vt. kunnanjohtajan johdannon jälkeen seuraa pitempi keskustelu asiasta. Keskustelun aikana
Tapani Myllymäki ehdottaa, että valtuusto ottaa kantaa sen puolesta että Kruunupyy vaihtaa
maakuntaa Pohjanmaan maakunnasta Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Elisabeth Hagström
kannattaa ehdotusta.

Leena Furubacka ehdottaa neuvoa-antavaa kansanäänestystä siitä, mihin maakuntaan kun-
nan tulee kuulua. Ossian Wassborr kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen ehdotuksen lisäksi on tehty kaksi esitystä ja että on
suoritettava kahden kierroksen nimenhuutoäänestys. Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa
neuvottelutaukoa. Kokous lykättiin 22.38 - 22.50.

Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja ehdottaa äänestysjärjestykseksi, että ensin asete-
taan vastakkain Myllymäen ja Furubackan ehdotukset ja voittanut ehdotus asetetaan kun-
nanhallituksen ehdotusta vastaan. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys. Ensimmäisellä
äänestyskierroksella Myllymäen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Furubackan ehdotus-
ta kannattava äänestää "nej". Äänet menivät 4 Myllymäen ehdotukselle, 9 Furubackan ehdo-
tukselle ja 14 ääntä jäi pöydälle, Liite 3/11 § / 23.2.2017. Furubackan ehdotus voitti.

Toisella äänestyskierroksella hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Furubackan
ehdotusta kannattava äänestää "nej". Annettiin 15 ja-ääntä ja 12 nej-ääntä. Hallituksen eh-
dotus voitti, Liite 4/11 § / 23.2.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaan.
___________
Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka, Marina Furubacka, Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki,
Peter Albäck, Elisabeth Hagström, Ossian Wassborr, Carl-Johan Enroth ja Nina Hansén jät-
tivät eriävän mielipiteen pöytäkirjaan, Liite 5/11 § 23.2.2017.
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Dnr: KST 149/2016

12 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2016 sekä aikai-
semmin tehdyistä käsittelemättömistä kuntalais- ja valtuustoaloitteista

Kh 13.2.2017 § 39:
Hallintopäällikkö:

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.

Keskeneräinen aloite vuodelta 2013

1. Elisabeth Hagström ja Ossian Wassborr
Taloudellinen läpikäynti, joka johtaa rakennemuutokseen, jotta talous saadaan tasa-
painoon.
Yleinen läpikäynti valtuuston kokouksessa 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.
Työryhmä kokoontui viitisen kertaa vuoden 2016 aikana ja jätti raportin, jota käsiteltiin
hallituksessa 4.4.2016, 75 § ja valtuustossa 21.4.2016, 24 §.
Kunnanhallitus asetti kokouksessaan 4.4.2016 työryhmän kunnan talouden tasapai-
nottamiseksi ennen tulevaa raamibudjettityötä ja talousarviotyötä vuodelle 2017.
Ryhmä antoi raportin, joka merkittiin tiedoksi hallituksessa 6.6.2016 ja valtuustossa
16.6.2016. Ehdotukset viedään tämän jälkeen käsiteltäviksi hallintoelimiin. Ryhmä on
kokoontunut myös syksyllä talousarviotyön alla.

Keskeneräiset aloitteet vuodelta 2015:
1. Göran Strandvall ja Mats Stenbäck 23.4.2015:

Vuokra-asuntojen puute kunnassa. Kunta on selvittänyt omistusosuuksia neljässä
asunto-osakeyhtiössä, lunastanut osuuksia useissa yhtiöissä ja sulauttaa kolme yhti-
öitä kunnan omistamaksi kiinteistöyhtiöksi 1.6.2017 alkaen. Asiaa käsiteltiin hallituk-
sen kokouksessa 8.2.2016, 25.4.2016 ja aloitteeseen on vastattu valtuustossa
26.5.2016, 32 §.

2. Peter Albäck ym. 12.11.2015:
Avustusten myöntämisen periaatteet yhdistyksille ja yrityksille sekä valtuuston
20.2.2015 § 3 päätöksen takaisinotto.
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Asiaan vastattiin ja aloite on todettu loppuun käsitellyksi valtuustossa 21.4.2016, 26
§.

3. 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 palautettu valmisteluun valtuustossa 21.4.2016, 25 §, valtuustolle järjestettiin il-
takoulu 13.10.2016, aloite käsitelty uudestaan sekä vastattu 8.12.2016, 70 §.

Aloitteet 2016

1. Kristillisdemokraatit 13.10.2016, 51 §: Ratkaista ruotsinkielisten vuodeosastopaikko-
jen puutteen aiheuttamat ongelmat
Aloite on käsitelty ruotsinkielisessä jaostossa 7.12.2016, sosiaali- ja terveyslautakun-
nassa 14.12.2016, kunnanhallituksessa 23.1.2017 ja esitetään loppuun käsitellyksi
valtuuston kokouksessa 23.2.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että selvitys vuonna 2016 sekä aikaisemmin tehdyistä, keskeneräisistä aloitteista

kirjataan tiedoksi

että aloite vuodelta 2013 koskien taloudellista läpikäyntiä, joka johtaa rakennemuu-
tokseen, jotta talous saadaan tasapainoon, on jatkuvasti ajankohtainen mutta
todetaan loppuun käsitellyksi tässä vaiheessa kun raportti on jätetty.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
_________________

Kvalt 23.2.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
_________________
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Dnr: KST 125/2016

13 §. ALOITE Kristillisdemokraattien aloite; ratkaista ongelmat, joita ruotsinkielis-
ten vuodeosastopaikkojen puute aiheuttaa

Kh 23.1.2017 § 16
Hallintopäällikkö:

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä on 13.10.2016 jättänyt aloitteen, Liite 1/13 § /
23.2.2017 jossa esitettiin kysymys, miten ratkaista ne ilmeiset ongelmat joita ruotsinkielisten
vuodeosastopaikkojen puute aiheuttaa. Kunnanhallitus lähetti aloitteen Kokkolan kaupungille
jatkoselvitystä varten.

Aloite on käsitelty ruotsinkielisessä jaostossa 7.12.2016, Liite 2/13 § / 23.2.2017 ja sosiaali-
ja terveyslautakunnassa 14.12.2016. Toimielinten yhteinen päätös on:

- että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon aloitteeseen, Liite 3/13 § /
23.2.2017

- että esimies on vastuussa siitä että ruotsinkielinen palvelu toimii joustavasti
asiakkaan tarpeen mukaan. Esimies on vastuussa siitä että asiakas saa pal-
velua äidinkielellään

- että Soiten ruotsinkielinen jaosto laatii suuntaviivat kielikoulutuksesta hoidos-
sa.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto merkitsee vastauksen aloitteeseen tiedoksi,
että kunnanvaltuusto odottaa suuntaviivoja kielikoulutuksesta hoidossa ja
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloite on täten loppuun käsitelty.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 23.2.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
____________
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Dnr: KST 12/2017

14 §. TARKASTUS JHTT-yhteisön valinta tarkastuskaudelle 2017-2020

Tarkastuslautakunta 14.2.2017 § 12:

Kunnan tilintarkastuspalvelujen hankinta on suoritettava kevättalvella 2017. Lautakunta tar-
kastaa hankinnan asiakirjaluonnoksia ja päättää hankintamenettelystä.
Hankinta on tehtävä HILMA:n kautta, mikäli tarjoussumma odotetaan ylittävän 60 000 euroa
sopimuskauden aikana. Tarjousmenettely HILMA:n kautta vaatii 35 päivää ja valtuuston ny-
kyisen kokousaikataulun mukaan tämä siirtää tilintarkastusyhteisön varsinaisen vaalin 8. ke-
säkuuhun asti mikä ei ole hyvä asia kunnan toiminnan kannalta.

Tarkastuspalkkio odotetaan olevan 40-45 000 euroa 4 vuoden sopimuskauden aikana, joten
kunta ei ole velvollinen tekemään hankintaa HILMAssa. Voitaisiin esimerkiksi valita 3 tarkas-
tusyhteisöä, jotka tekevät tarkastustehtäviä kunnille ja lähettää tarjouspyynnön heille. Aika-
taulu voisi olla seuraava: Tarjouspyyntö lähetetään 23. tammikuuta 2017. Vastaukset tar-
jouspyyntöön tulee jättää kunnalle 13. helmikuuta klo 12.00. Vastaukset tarjouspyyntöön
avataan 13. helmikuuta klo 15.00 ja tarkastuslautakunta kokoontuu 14. helmikuuta klo 16.30
ja antaa ehdotuksen tilintarkastusyhteisöksi. Valtuusto valitsee tilintarkastusyhteisön 23.
helmikuuta. Tarjouspyyntöluonnos oheistetaan, Liite 1/14 § / 23.2.2017.

Anders Lidman ilmoitti esteellisyyttä ja poistui kokouksesta. Stefan Högnabba kirjoitti pöytä-
kirjaa pykälissä 7 ja 8.

Päätös:
Tarjoukset odotetaan olevan alle 60 000 euroa 4 vuoden sopimuskauden aikana, joten kunta
ei ole velvollinen tekemään hankintaa HILMAssa vaan tarjouspyyntö noudattaa kunnan han-
kintasäännöksiä. Lautakunta hyväksy tarjousmenettelyehdotuksen.

Aikataulu on seuraava: Tarjouspyyntö lähetetään 23. tammikuuta 2017. Vastaukset tarjous-
pyyntöön tulee jättää kunnalle 13. helmikuuta klo 12.00. Vastaukset tarjouspyyntöön ava-
taan 13. helmikuuta klo 15.00 ja tarkastuslautakunta kokoontuu 14. helmikuuta klo 16.30 ja
valitsee tarkastusyhteisön, jota esitetään valtuustolle. Valtuusto valitsee tarkastusyhteisön
23. helmikuuta.

Pykälä tarkistetaan välittömästi.

Vastaukset tarjouspyyntöön avataan maanantaina 13. helmikuuta 2017 klo 15.00. Yhdistel-
mä saapuneista tarjouksista on saatavana viimeistään kokoustilaisuudessa. Lautakunta va-
litsee edullisimman vaihtoehdon, jota esitetään valtuustolle 23.2.2017.

Stefan Högnabba ja Anna-Maria Forss avasivat tarjoukset. Tarjouksen ovat jättäneet KPMG
Julkishallinnon Palvelut Oy (tämän jälkeen KPMG) ja BDO Audiator Oy (tämän jälkeen BDO)
määräaikaan mennessä.

Sekä KPMG että BDO täyttävät tarjouspyynnön kohdassa 4 vaatimukset ja ovat siten vaali-
kelpoisia.
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Tarjous pisteytetään tarjouspyynnön valintaperusteiden mukaan seuraavasti:

Kokonaishinta 40 pistettä (40 %). BDO tarjouksessa on hinnantarkistusvarauma jos tapahtuu
merkittäviä kustannusmuutoksia. Tämänkaltaisissa muutoksissa voidaan tulkita, että se kos-
kee myös KPMG:tä.
KPMG 36,7 49 000 € ((44 980/49 000)*40=36,72)
BDO 40 44 980 €

Tilintarkastusyhteisön kokemus kuntien tarkastuksesta 20 pistettä (20%)
KPMG 20 täyttää vaatimukset
BDO 20 täyttää vaatimukset

Yksikössä suoritettava osuus 20 pistettä (20%)
KPMG 15 75 % läsnäolopäivää yksikössä
BDO 20 100 % läsnäolopäivää yksikössä

Tilintarkastajan koulutus ja osallistuminen laadunhallintaan 20 pistettä (20%)
KPMG 20 täyttää vaatimukset
BDO 20 täyttää vaatimukset

Vertailutulos

KPMG 91,7
BDO 100

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastusyhtiöksi
valitaan BDO Audiator Ab tarkastuskaudeksi 2017-2020.

PÄÄTÖS:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle
että kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastusyhtiöksi valitaan BDO Audiator Ab tar-

kastuskaudeksi 2017-2020.

Pykälä 12 tarkistetaan välittömästi.
__________________

Kvalt 23.2.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaan.
_____________________
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15 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kokous alkoi huomionosoituksilla:
- Entinen sivistystoimen johtaja Leif Jakobsson sai Suomen Valkoisen Ruusu ansioris-

tin, jonka Tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle 6. joulukuuta 2016.
- Huomioitiin Tapani Myllymäkeä kunnan pöytäviirillä ja kukilla hänen 70-vuotispäivän

johdosta 25.12.2016.

b) Ossian Wassborr ym. Aloite kansanäänestyksestä maakunnan vaihdosta, Liite 1/15 § /
23.2.2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi ja siirsi aloitteen valmisteltavaksi.
_________________
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16 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.
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17 §. VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät : 1-4, 11-13 ja 15-16

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: 5-10 ja 14 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtä-
väksi 27.2.2017.
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.

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


