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34 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
35 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
36 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämääräraha-anomus / investoinnit
37 §. KAAVAT Alavetelin keskustan asemakaavan tarkistus ja laajennus,

asemakaavan hyväksyminen
38 §. ALOITE Joel Salmelan ym. aloite; strategia ja raportti

maakuntauudistuksen neuvotteluista.
39 §. ALOITE Joel Salmelan ym. aloite; seurausarviointi joka koskee

mahdollista maakunnan vaihtoa sekä Elisabeth Hagströmin
ym. aloite; selvitys seurauksista sosiaali- ja terveyspalveluille,
pelastuslaitokselle ja sivistystoimelle ym.

40 §. ALOITE Ossian Wassborrin ym. aloite kansanäänestyksestä koskien
maakunnan vaihtoa

41 §. LAUTAKUNNAT Vapautusanomus luottamustehtävistä;
Charlotte Sabel

42 §. LAUTAKUNNAT Malin Åminnen vapautusanomus
kunnanhallituksen varajäsenen tehtävästä

43 §. TIEDOKSIANTOASIAT
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34 §. 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 20. syyskuuta 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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35 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla tiistaina 26. syyskuuta 2017, klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Joel Salmelan ja Malin Åminnen.
_______________
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Dnr: KST 155/2017

36 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämääräraha-anomus / investoinnit

Kh 18.9.2017 § 62:
Talouspäällikkö:

Tekninen toimi anoo lisämäärärahaa 253 000 €. Ådalen koulun peruskorjauksen jatkaminen;
pintasaneeraus ja ilmastointi, vaatii lisämäärärahaa 250 000 € talousarvion investointiosaan
peruskorjauksen yhteydessä ilmenneiden lisätöiden johdosta.

Ilmanvaihtolaitteiston ja palokattoluukkujen uusiminen Nordic Flanges-hallissa vaatii lisämää-
rärahaa 58 000 €. Lisäksi tarvitaan ennalta odottamatonta saneerausmäärärahaa 25 000 €
Kunnantalon rakennusautomatiikan saneeraukseen sekä Centralskolanin viemärisaneerauk-
seen. Lisäykset voidaan osittain rahoittaa jakamalla hyväksytyn investointitalousarvion mää-
rärahoja uudelleen seuraavasti: Siirretään 20 000 € teknisen lautakunnan kalusto-
määrärahasta (alun perin tarkoitettu mittauslaitteita varten), 45 000 € päällystetyt rakennus-
kaavatiet -määrärahasta ja 15 000 € liikenneturvallisuushankkeista.
Palo- ja pelastustoimen käyttötalousarviosta 2017 siirretään enintään 25 000 € investointei-
hin miehistöveneen vaihtoa varten, jos vuoden ylijäämän oletetaan ylittävän 75 000 €.

Näin ollen investointien lisämääräraha on yhteensä 253 000, Liite 1/36 § / 25.9.2017, edellyt-
täen, että siirretään 25 000 € käyttötalousarviosta.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että se myöntää yht. 253 000 euron lisämäärärahan talousarvion investointiosaan

Ådalen koulun peruskorjauksen jatkamiseen, Nordic Flanges -hallin toimenpitei-
siin, ennalta odottamattomiin saneerauksiin ja pelastusveneen hankintaan sekä
hyväksyy määrärahojen uudelleen jaon hyväksytyssä talousarviossa 2017 esi-
tyksen mukaisesti. Pelastusveneen hankinta edellyttää, että 25 000 € jaetaan
uudelleen käytöstä investointeihin.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
_______________

Kvalt 25.9.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
________________
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Dnr: KST 13/2017

37 §. KAAVAT Alavetelin keskustan asemakaavan tarkistus ja laajennus, asemakaavan
hyväksyminen

Kh 18.9.2017 § 64:
Kaavoittaja:
Tarkistus käsittää koko Alavetelin keskustan sekä Salobacka-alueen. Vanha asemakaava on vuodelta
1992 ja kaikki tehdyt muutokset kootaan yhteen tähän tarkistukseen. Kaava-aluetta on laajennettu
Gillenstuganin ja Forskantin alueilla. Salobackan teollisuusaluetta on laajennettu vähän pohjoiseen.
Kaavan laajennustyön tuloksena asemakaava-alueelle on osoitettu 49 asuntotonttia ja kuusi uutta
tonttia teollisuustoimintaan. Asuntotonteista 24 tonttia on uusia ja 25 rakennettu valmiiksi. Valtatien 13.
alitse on suunniteltu kevyen liikenteen alikulku.

Kaava-alueen pinta-ala on noin 146 ha. Luontoselvitys on tehty ja alueen vanhoja rakennuksia on
inventoitu. Alueelta on löytynyt sekä liito-oravaa että pohjanlepakkoa. Liito-oravan asuttamat paikat ja
esiintymisalueet on otettu huomioon suunnittelussa. Rakennusinventoinnissa on kartoitettu 27 vanhaa
rakennusympäristöä. Niistä suusi osa on saanut suojelumerkinnän.

Ensimmäinen kaavaehdotus on laadittu ja luonnos on ollut nähtävillä 1.6–30.6.2016. Kolme muistutus-
ta on tullut maanomistajilta, muistutukset käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 17.8.2016 ja
kaava tarkistettiin tietyiltä osilta. Sen jälkeen pyydettiin lausunnot viranomaisilta. Viranomaislausunnot
ja kaavoittajien kommentit saapuneista muistutuksista esitellään. Kunnan kaavoittaja ja konsulttitoimis-
to Rambollin kaavoittajat ovat antaneet vastineita saapuneiden muistutusten johdosta.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Hallitus tutustuu kaavaehdotukseen ja antaa näkemyksensä suunnittelun jatkamisen suhteen.
Hallitus hyväksyy muutosehdotukset liitteen mukaisesti, Liite 1/37 § / 25.9.2017.
Kaava tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Viranomaisilla on taas
mahdollisuus antaa lausunto tarkastetusta kaavasta.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus tutustui kaavaehdotukseen antamatta lisää näkemyksiä suunnittelusta ja hyväksyi
yksimielisesti muutosehdotukset.
Kaava tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Viranomaisilla on
taas mahdollisuus esittää lausuntoja tarkastetusta kaavasta.
___________

Kaavoittaja:

Kaava tarkistettiin ja asetettiin yleisesti nähtäville ajalla 4.4. - 4.5.2017. Viranomaisilla oli taas
mahdollisuus antaa lausuntoja tarkastetusta kaavasta. Pohjanmaan museo oli ainoa viran-
omainen, joka antoi uuden lausunnon, Liite 2/37 § / 25.9.2017.

Viranomaisista Pohjanmaan museo huomautti, että kiviaidan suojelumerkinnän sanamuotoa
(sr-3) tarkistetaan. Pohjanmaan museo pysyy näkemyksissään ja esittää korttelien 111 ja 51
poistamista. Valtatien 13 ja Pelorannantien (kortteli 111) väliseltä avoimelta peltoalueelta
esitetään teollisuusmerkinnän poistamista. Alue on maakunnallisesti merkittävä kulttuurimai-
sema, joka soveltuu paremmin asumiseen tai viljelyyn.
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Perhonjoen osalta tulee huomioida joen maisemallinen merkitys kyläkuvassa ja ranta-alueen
avoimena säilyminen. Museo esittää tällä perusteella uusien rakennuspaikkojen poistamista
korttelin 51 alueelle Murikantien ja joen välissä.
Museo esittää myös korttelin 59 tontin 1 tai koko korttelin poistamista kaavasta. Näin saa-
daan riittävän suuri suojaetäisyys pappilaan ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävälle ympä-
ristölle.

Kaavoittajien kommentti (Ramboll Oy:n kaavoittajat ja kunnan kaavoittaja): Peltoalue korttelissa
111 on kaavoitettu tonttimaaksi jo vuonna 2006 ja korttelin kunnallistekniikka on rakennettu
valmiiksi. Kortteli tulee säilyttää.
Korttelin 51 osalta todetaan, että keskustan lähellä ei ole monta vapaata tonttialuetta jäljellä.
Kunta omistaa kyseisen alueen ja vaikka ehdotetut sokkelikorkeudet vaativat hyvin paljon
täytemaata niin silti asemakaavassa tulee säilyttää mahdollisuus rakentaa alueelle.

Kaavakartan kortteleiden 59 ja 64 (pappilan) väliselle alueelle on merkitty Chydenius-puisto,
joka suojaa vanhan pappilan kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä riittävän hyvin.

Maanomistajilta on tullut neljä muistutusta, Liite 3/37 § / 25.9.2017,
- Murikantiellä 6 Kaija-Liisa Wiik vaatii, että tontin 1 rajat korttelissa 9 noudattaisivat voimas-
sa olevia rajoja.
Kaavoittajien kommentti: Tonttiraja tarkistetaan voimassa olevien rajojen mukaan.

- Per-Håkan Nylund katsoo, että on varattava tilaa kulkureittejä/ulkoilualueita varten ennallis-
tetun kosken varrelle kortteleissa 5 ja 42 Koskitiestä alkaen "Taajamassa sijaitsevana va-
paasti virtaava koskikokonaisuus on luontoarvoltaan arvokas, jonka takia alue tulisi kaavoi-
tuksella suojata ja säilyttää luontonähtävyytenä sekä julkisena lähiluonto- ja virkistyskohtee-
na johon rantaa pitkin vapaat kulkumahdollisuudet säilytetään, kuten ikiaikainen kulkuoikeus
jokirantaa pitkin on ollut.".
Kaavoittajien kommentti: Ajatus on sinänsä hyvä, mutta kunta omistaa VL-alueen Koskitien
pohjoispuolella, se lienee riittävä. On vaikea tunkeutua yksityisten omistamille tonteille, kun
he ovat jo järjestäneet ranta-alueensa.

- Karl-Johan Bergdahl toivoo, että korttelia 17 laajennetaan pohjoiseen ja itään niin, että
maatilatalouden kaikki rakennukset olisivat tonttirajojen sisäpuolella. Kaavaselostusta on
tarkistettava, koska kyseisellä alueella harjoitetaan maanviljelyä. Kortteli 15 esitetään poistet-
tavaksi, koska säilytettävä kiviaita risteää kaavoitetun tontin.
Kaavoittajien kommentti: Korttelia voidaan laajentaa toivomuksen mukaan. Täydennetään
kaavaselostukseen tiedot alueen toiminnasta. Kortteli 15 siihen kuuluvine tiealueineen pois-
tetaan.

- RBA Farm och Ateljé Kb huomauttaa monista yleisistä asioista. Kaava olisi pitänyt esitellä
paremmin yleisessä kokouksessa ja kaava-alueelle olisi pitänyt määrätä rakennuskielto. Hei-
dän tontin osalta, "meijerin" ja tontin välinen liittymä on siirrettävä n. 8-10 m meijeriin päin,
jotta tonttien tulotie on kohtisuorassa. Tulotietä on muutettava katualueeksi.
Kaavoittajien kommentti: Kaava on ollut kahdesti yleisesti nähtävillä. Rakennuskieltoa ei ole
katsottu tarpeelliseksi, koska keskusta-alueen tarkastuksen tarkoituksena ei ole muuttaa
rakenteita kokonaan. Tarkoituksena on lähinnä päivittää vanha kaava vuodelta 1992 ja koota
yhteen sen jälkeen tehdyt muutokset.
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Murikantieltä 5. korttelin tontille 5 voi määrätä ajoliittymä "ajo" tonttien 3 ja 4 välissä. Jos ajo-
yhteyttä halutaan leveämmäksi, käyttäjät voivat itse päättää sijainnista. Meijerin omistajalle
on lähetetty postia USA:han, mutta vastausta ei ole saatu.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta hyväksyy Pohjanmaan museon muutosehdotuksen koskien suojelumer-

kintää sr-3 ja tarkistaa kiviaidan suojausta tässä määräyksessä siten, että kiviai-
taa muuttavaa toimintaa ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128
§ tarkoitettua lupaa. Mitä tulee museon huomautuksiin kortteleista 51 ja 111 se-
kä 59, niin korttelit säilytetään kaavaehdotuksen mukaisesti.

että kunta hyväksyy Kaija-Liisa Wiikin huomautuksen ja tarkistaa tonttirajat korttelin
9 tontissa 1 voimassa olevien rajojen mukaan

että kunta ei hyväksy Per-Håkan Nylundin huomautusta kulkureittien ja viheraluei-
den rakentamisesta joen varrella kortteleissa 5 ja 42 (Koskitie)

että hyväksyy Karl-Johan Bergdahlin huomautuksen korttelin 17 laajentamisesta ja
poistaa korttelin 15 siihen kuuluvine tiealueineen

että ei hyväksy RBA Farm och Atelje Kb:n huomautusta katualueen kaavoittamises-
ta tonttien 3 ja 4 väliin korttelissa 5. Kaavaan otetaan ajoyhteys "ajo" olemassa
olevaa rajaa pitkin. Jos ajoyhteyttä halutaan leveämmäksi, käyttäjät ratkaisevat
itse sijainnin

että kunta hyväksyy muilta osin suunnitelman koskien Alavetelin keskustan asema-
kaavan tarkistusta ja laajennusta.

Pohjanmaan museon lausunto ja maanomistajien neljä muistutusta olivat nähtävillä kokonai-
suudessaan kokouksessa. Kaavaselostus, kaavan liitteet ja asemakaavakartta on lähetetty
etukäteen sähköpostitse jäsenille.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
_______________

Kvalt 25.9.2017

Vt. kunnanjohtaja tiedotti, että Bo-Erik ja Ann-Kristin Riipalta on tullut sähköpostiviesti
25.9.2017, jossa toivovat, että valtuusto jättää kaavan vahvistamisen pöydälle ja palauttaa
asian kaavoittajille.

Pohjanmaan museon lausunto ja maanomistajien neljä muistutusta olivat nähtävillä kokonai-
suudessaan kokouksessa. Kaavaselostus, kaavan liitteet ja asemakaavakartta on lähetetty
etukäteen sähköpostitse jäsenille.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 129/2017

38 §. ALOITE Joel Salmelan ym. aloite; strategia ja raportti maakuntauudistuksen neu-
votteluista.

Kh. 18.9.2017:
Vt. kunnanjohtaja.

Joel Salmela ym. tekivät aloitteen maakuntauudistukseen ja SOTE-uudistukseen liittyvistä
neuvotteluista kunnanvaltuuston kokouksessa 8.6.2017. Aloitteessa on pääasiassa kyse
siitä, että kunnanvaltuustolle on ilmoitettava, mitä tähän mennessä on sovittu neuvotteluissa,
ja siitä, että kunnanvaltuuston on käsiteltävä ja hyväksyttävä strategiat ja tavoitteet, joiden
pohjalta kunta jatkaa neuvotteluja.

Kruunupyyn kunnalla ei ole omaa neuvottelumandaattia uudistuksessa, koska maakunta
ajaa uudistusta. Kruunupyyn kunnan edustajat osallistuvat toki kokouksiin, jotka suoranaises-
ti tai epäsuorasti koskevat maakuntauudistusta ja tuovat niissä esille valmistelun kannalta
tärkeää tietoa. Näin on tapahtunut lukemattomissa pöytäkirjallisissa kokouksissa viime vuo-
sina sekä lukuisissa epävirallisissa tapaamisissa (luettelo kokouksista Liitteessä 1/38 § /
25.9.2017). Listattujen tapaamisten lisäksi on myös käyty keskusteluja, puhelinkeskusteluja,
epävirallisia käytäväneuvotteluja ja kahdenkeskisiä neuvotteluja maakuntauudistuksen to-
teuttamista valmistelevien henkilöiden kanssa. Kruunupyyssä oli viime syksyllä oma työryh-
mä, joka pohti maakuntauudistuksen mahdollisuuksia. Työryhmän loppuraportti on annettu
tiedoksi kunnanvaltuustolle 7.11.2016.

Pohjanmaan liitto on tehnyt ainakin seuraavat selvät kannanotot Kruunupyyn asemasta
maakuntauudistuksessa;

- 5.9.2016 Pohjanmaan liiton hallitus päätti toiminta- ja taloussuunnitelman 2017–2019
käsittelyn yhteydessä merkitä pöytäkirjaan: "Lisäksi maakuntahallitus päätti merkitä
pöytäkirjaan, että maakuntahallitus tukee Kruunupyyn kuulumista Pohjanmaan liittoon
kunnan enemmistöpäätöksen mukaisesti. Maakuntahallitus korosti suhtautuvansa
myönteisesti yhteistyöhön Keski-Pohjanmaan kanssa.".

- 13.9.2016 Pohjanmaan liitto lähettää kirjeen Kruunupyyn kunnanhallitukselle, jossa
todetaan muun muassa, että " Kruunupyy on tärkeä osa Pohjanmaata - Maakuntahal-
litus on useaan otteeseen ja viimeksi kokouksessaan 5. syyskuuta todennut Kruunu-
pyyn erikoistarpeet, jotta maakunnan yleiset palvelutehtävät ja erityisesti hoitopalvelut
voidaan järjestää parhaalla mahdollisella tavalla Kruunupyyn asukkaille. Tämä on
Pohjanmaan liiton maakuntauudistustyön tavoite. Neuvoteltaessa valtion edustajien
kanssa olemme myös saada varmistusta siitä, että laajaa yhteistyötä tuetaan lain-
säädännöllä, mikä näkyy uudistuksen laajassa lakipakettiluonnoksessa.

- 25.10.2016 Pojanmaan liiton valtuusto vie seuraavan kirjoituksen Kruunupyystä toi-
mintasuunnitelmaansa vuodelle 2017: "Pohjanmaan liitto pitää itsestään selvänä
asiana, että Kruunupyy on osa Pohjanmaan maakuntaa. Liitto tekee työtä sen eteen,
että Kruunupyyn kunta myös tulevaisuudessa voi saada hoitopalveluja yhteistyössä
Keski-Pohjanmaan maakunnan kanssa."
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- 27.5.2017 Työvaliokunnan kokous; 38 § Muutoksen johtoryhmän 30.3.2017 kokouk-
sen päätöksen vaikutus työvaliokunnan työskentelyyn ja muuhun valmisteluun; Val-
mistelutekstin osa " Yhteistyössä Keski-Pohjanmaan maakunnan sote-uudistuksen ja
maakuntauudistuksen valmisteluun liittyen valmistellaan tarvittavat sopimukset, joita
yhteistyötä ja työnjakoa edellyttävät asiat edellyttävät Kruunupyyn ja muiden kuntien
osalta." Päätös: "Työvaliokunta merkitsi tiedoksi puheenjohtajan antaman tiedon yh-
teistyökokouksesta Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien uudistusten valmistelijoi-
den kanssa, jossa päätettiin, että kukin maakunta pyrkii ensin järjestämään tehtävän-
sä itse, minkä jälkeen selvitetään loppujen tehtävien osalta niiden jakamista esimer-
kiksi yhteisten virkojen avulla tai sopimuksin...."
41 § Pohjanmaan maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen tilannekatsaus; Päätös;
Työvaliokunta merkitsi tiedoksi, että sote-palveluiden alueellista rakennetta koskeva
ehdotus valmistuu kesäkuussa ja esitellään poliittiselle ohjausryhmälle sekä muutok-
sen johtoryhmälle 20.6.2017. Työvaliokunta päätti, että Kruunupyyn tilanne otetaan
huomioon valmisteluissa.”

Kruunupyyn entinen kunnanjohtaja Michael Djupsjöbacka on Pohjanmaan maakuntauu-
distuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen erityisasiantuntija. Hänen tehtävänsä on
edistää yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Kruunupyyn kunnanhallitus antoi kokouksessaan 21.8.2017 lausunnon Pohjanmaan SO-
TE-työryhmien loppuraportista.

Kruunupyyn kunnanhallitus on pariin otteeseen keväällä 2017 keskustellut maakuntauu-
distuksen painopistealueista Kruunupyyn osalta. On kuitenkin vaikeaa asettaa tarkat vaa-
timukset tai tavoitteet, koska Kruunupyy ei ole uudistuksen neuvotteluosapuoli yksittäise-
nä kuntana. Kaksi paperia on laadittu ja ne ohjaavat Kruunupyyn maakuntauudistustyötä,
esityslistan Liite 2 ja 3 / 38 § / 25.9.2017. Sitä mukaa kun esim. valtiovallasta saadaan
uutta tietoa uudistuksesta, suuntaviivat päivitetään varmasti monta kertaa vielä, ennen
kuin maakuntauudistus tulee voimaan 1.1.2020. Samoin Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan neuvotteluista saadaan enemmän tietoa. Suuntaviivoissa on oltava tiettyä
joustavuutta, kun yksittäinen kunta ei voi asettaa suoranaisia vaatimuksia uudistukseen
liittyen.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloite on yllä olevan selvityksen myötä saanut vas-

tauksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kvalt 25.9.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 130/2017

39 §. ALOITE Joel Salmelan ym. aloite; seurausarviointi joka koskee mahdollista
maakunnan vaihtoa sekä Elisabeth Hagströmin ym. aloite; selvitys
seurauksista sosiaali- ja terveyspalveluille, pelastuslaitokselle ja
sivistystoimelle ym.

Kh 18.9.2017 § 74:
Vt. kunnanjohtaja:

Joel Salmela ym. tekivät 8.6.2017 aloitteen siitä että viipymättä tehtäisiin seurausarviointi
mahdollisen maakunnan vaihdon seurauksista, ja siitä, miten mahdollinen maakunnan vaih-
to, tai vaihtamatta jättäminen vaikuttaa kunnan, sen asukkaiden ja työntekijöiden asemaan.
Samassa kokouksessa Elisabeth Hagström ym. tekivät aloitteen, jossa pyydetään selvittä-
mään, mitä tosiasiallisia haittoja aiheutuisi siitä, jos kunta siirtyisi osaksi Keski-Pohjanmaata.
Lisäksi aloitteessa kysytään, mitä seurauksia aiheutuisi henkilöstölle pilottimaakunnasta.
Koska molemmat aloitteet pitkälti koskevat samaa aihetta, annetaan niihin vastaukset yh-
dessä.

Hagström ym. haluavat, että henkilöstön asema siinä tapauksessa, että Pohjanmaasta tai
Keski-Pohjanmaasta tulee pilottimaakunta SOTE-uudistuksessa, selvitetään. Keski-
Pohjanmaa on ensimmäisellä hakukierroksella hakenut pilottimaakunnaksi. Pohjanmaa ei ole
hakenut vielä tällä hakukierroksella. Toinen hakukierros pilottimaakunnaksi on pantu jäihin.
Sen sijaan ministeriö neuvottelee uusista kriteereistä pilottikokeilulle niiden maakuntien
kanssa, jotka jo ovat jättäneet hakemuksensa pilottimaakunniksi. Neuvotteluissa yritetään
löytää ne asiat, jotka tarvitsee pilotoida SOTE-uudistuksessa, sekä se, miten pilottikokeilut
toteutetaan sen jälkeen kun valinnnanvapauslainsäädäntö on kirjoitettu uusiksi. Vasta sen
jälkeen kun uudet kriteerit ovat tulleet selviksi, avataan toinen hakukierros, jolloin niillä, jotka
jo nyt ovat jättäneet hakemuksensa, on mahdollisuus täydentää hakemustaan. Ensimmäiset
pilottikokeilut voivat käynnistyä aikaisintaan ensi keväänä. Ennen kuin kriteerit ovat selvillä,
on mahdotonta sanoa mitään henkilöstön asemasta pilottikokeilussa. Mutta lähtökohta on
tietysti se, että henkilöstön asema ei millään tavalla heikkene sen johdosta, että toinen tai
molemmat maakunnat käynnistävät pilottikokeilun.

Hagström ym. kysyvät myös tietoja suunnitelmista jotka koskevat palvelurakennetta vuonna
2021. Kruunupyyn kunnanhallitus on 21.8.2018 ottanut kantaa Pohjanmaan SOTE-
työryhmien loppuraporttiin. Molemmat maakunnat ovat parhaillaan aloittamassa työtä uuden
maakuntastrategian laatimiseksi. Uusi maakuntavaltuusto tulee lokakuun 2018 vaalien jäl-
keen ottamaan kantaa siihen, millainen strategiasta tulee. Ennen sitä on mahdotonta sanoa
varmuudella mitään maakunnan palvelurakenteesta. Myös Salmela ym. sivuavat tätä kysy-
mystä aloitteessaan, kun he ilmaisevat haluavansa että selvitetään maakuntauudistuksen ja
SOTE-uudistuksen vaikutukset sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen kuntalaisille.
Myös tätä on mahdotonta selvittää ennen kuin vaaleilla valittu maakuntavaltuusto on tehnyt
päätöksen palvelutasosta ja palvelulupauksesta sen vahvistamassa strategiassa.

Sekä Hagström ym., että Salmela ym. haluavat, että tehtäisiin selvitys tosiasiallisista hyö-
dyistä ja haitoista jotka seuraisivat Pohjanmaan maakunnassa pysymisestä, sekä toisesta
vaihtoehdosta, eli Keski-Pohjanmaan maakuntaan vaihtamisesta. Aloitteen tekijät haluavat,
että tämän seurausarvioinnin tekemisessä otettaisiin huomioon erityisesti sosiaali- ja terve-
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yspalvelut, mutta myös pelastuslaitos, sivistyslaitos, seurakunnat, elinkeinoelämä, alkutuo-
tanto, henkilöstön asema, ja kunnan vetovoima. Kuten yllä on todettu, kattava selvitys on
mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun maakunta on on strategiassaan antanut palvelulu-
pauksensa, mikä tapahtuu loppuvuodesta 2018 tai vaihtoehtoisesti alkuvuodesta 2019. En-
nen sitä on mahdotonta varmuudella sanoa mitään palveluverkostosta. Osa asioista alkaa
ehkä selkiintyä strategialuonnosten myötä jo ennen sitä, mutta ensimmäinenkään strate-
gialuonnos ei ole valmis vielä pitkään aikaan. Se on selvää, että rahoituksella tulee olemaan
suuri merkitys tulevan palveluverkoston kannalta, ja rahoitus on vielä koko lailla epäselvä.
Valtiovarainministeriö aloittaa nyt maakuntatalouden mallien simuloinnit, ja mitä lähempänä
uudistuksen toteutuminen on, sen selkeämmin on mahdollista ottaa kantaa taloudellisiin rea-
liteetteihin. De facto (tosiasiallisesti) on kaikki lainsäädäntö, ja aivan erityisesti valinnanva-
pauslainsäädäntö, myös epävarmaa ja keskeneräistä tällä hetkellä. Ennen kuin on olemassa
eduskunnan säätämät lait, tai edes hallituksen esitykset valinnanvapauslainsäädännöstä, on
mahdotonta tehdä selvityksiä uudistuksen seurauksista. De facto kukaan ei tiedä, toteutuuko
uudistus todella, ja jos se toteutuu, kukaan ei tiedä, millainen sen sisällöstä tulee. Myös niihin
lakeihin, joita ei lähetetty takaisin hallitukselle valmisteltavaksi uudelleen, tullaan tekemään
muutoksia ensi keväänä, samassa yhteydessä kun eduskunta jatkaa uudistusasioiden käsit-
telyä. Näin ollen, on hyvin vaikea ennakoida, millaisia lait tulevat sisällöltään olemaan, kun
ne aikanaan hyväksytään. Tarkoitus on, että eduskunta tulee toukokuuhun 2018 mennessä
käsittelemään kaikki lakiesitykset, jotka liittyvät maakuntauudistukseen. Valinnanvapauslain-
säädäntö, jota nyt valmistellaan uusiksi, tulee tämän syksyn aikana kuntiin, jotka antavat siitä
lausuntonsa, ja tarkoitus on, että lainsäädäntöesitys luovutetaan eduskunnan käsiteltäväksi
alkuvuodesta 2018.
Yllä esitettyjen tekijöiden johdosta on mahdotonta tehdä adekvaattia asianmukaista seuraus-
arviointia vielä tässä vaiheessa.

VT. KJ:N ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että kunnanvaltuusto ottaa kantaa siihen, tuleeko tehdä selvitys seurauksista, kesä-

kuussa 2018, sen jälkeen kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa, sekä
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteisiin on muilta osiltaan annettu vastaukset

tällä selvityksellä.

Keskustelussa Joel Salmela ehdottaa, että ulkopuolinen, puolueeton selvitysmies tekee seu-
rausarvioinnin 10.11.2017 mennessä. Tapani Myllymäki ja Elisabeth Hagström tukevat ehdo-
tusta.

Kun keskustelu on todettu päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on kaksi esitystä, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti nimenhuutoäänestystä, ne jotka kannattavat
valmistelun esitystä äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat Salmelan ehdotusta äänestävät
"nej". Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Broända, Harju, Lindgren ja
Byggmästar) ja 4 nej-ääntä (Gripenberg, Hagström, Myllymäki ja Salmela). Yksi jäsen jätti
äänestämättä (Wistbacka). Puheenjohtajan ääni ratkaisi. Valmistelun ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdotuksen mukaan.
_______________
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Kvalt 25.9.2017

Keskustelussa Joel Salmela ehdottaa: "Vedoten siihen että tiedämme jo aika paljon ja raken-
teiden muodostaminen on parhaillaan käynnissä, minä (Salmela) esitän, että ulkopuolinen,
puolueeton taho tekee seurausarvioinnin 10.11.2017 mennessä, jotta arviointi saadaan halli-
tuksen kautta valtuuston käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana". Elisabeth Hagström ja Carl-
Johan Enroth kannattavat esitystä.

Kun keskustelu on todettu päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on kaksi esitystä, joten
asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdottaa nimenhuutoäänestystä, ne jotka kannatta-
vat valmistelun esitystä äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat Salmelan ehdotusta äänes-
tävät "nej". Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 15 ja-ääntä ja 12 nej-ääntä. Kun-
nanhallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan
että se ottaa kantaa seurausarvioinnin tekemiseen kesäkuussa 2018, sen jäl-

keen kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa, sekä
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteisiin on muilta osiltaan annettu vasta-

ukset tällä selvityksellä.
_________________
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Dnr: KST 36/2017

40 §. ALOITE Ossian Wassborrin ym. aloite kansanäänestyksestä koskien maakunnan
vaihtoa

Kh 18.9.2017 § 76:
Kh 22.5.2017 § 99:
Hallintopäällikkö:
Ossian Wassborr ym. jättivät valtuuston kokouksessa 24.2.2017 aloitteen kansanäänestyksen järjes-
tämisestä siitä, että kunta siirrettäisiin Pohjanmaan maakunnasta Keski-Pohjanmaan maakuntaan.
Aloitteessa todetaan, että maakunnan vaihto on erityisen tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelas-
tustoimen sekä ympäristönhuollon järjestämisen kannalta Kruunupyyn kunnalle ja Kruunupyyn kunnan
asukkaille.

Vuoden 2017 toukokuuta loppuun saakka kansanäänestyksen toimittamisessa noudatetaan, mitä
vanhan kuntalain (365/1995) 30 ja 31 §:ssä säädetään. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä
voi tehdä vähintään 5 % kunnan äänioikeutetuista asukkaista. Vuonna 2017 tämä tarkoittaisi käytän-
nössä 5 prosenttia 5164:stä, eli 258 henkilöä.

Kansanäänestyksen toimittamiskustannukset olisivat n. 23 000 €, tarkoitusta varten ei ole varattu
määrärahaa tämän vuoden talousarvioon (vertaus kuntavaaleihin 2017). Lisäksi kunnalle tulee kus-
tannuksia henkilöstöresursseista, jotka tekevät valmistelutyötä kansanäänestykseen liittyen sekä kus-
tannuksia ulkopuolisesta konsulttiselvityksestä molempien maakuntien taloudellisista hyödyistä ja
haitoista.

Kunnanvaltuuston kokouksessa 23. helmikuuta 2017:
"Vt. kunnanjohtajan johdannon jälkeen seuraa pitempi keskustelu asiasta. Keskustelun aikana Tapani
Myllymäki ehdottaa, että valtuusto ottaa kantaa sen puolesta että Kruunupyy vaihtaa maakuntaa Poh-
janmaan maakunnasta Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Elisabeth Hagström kannattaa ehdotusta."
"Leena Furubacka ehdottaa neuvoa-antavaa kansanäänestystä siitä, mihin maakuntaan kunnan tulee
kuulua. Ossian Wassborr kannattaa ehdotusta."

"Puheenjohtaja toteaa, että hallituksen ehdotuksen lisäksi (jonka mukaan selvitys merkitään tiedoksi ja
että vaatimus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä) on tehty kaksi esitystä ja että on suoritettava kahden kier-
roksen nimenhuutoäänestys. Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa neuvottelutaukoa. Kokous lykättiin
22.38 - 22.50."

"Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja ehdottaa äänestysjärjestykseksi, että ensin asetetaan vastak-
kain Myllymäen ja Furubackan ehdotukset ja voittanut ehdotus asetetaan kunnanhallituksen ehdotusta
vastaan. Ehdotus hyväksyttiin. Suoritettiin äänestys. Ensimmäisellä äänestyskierroksella Myllymäen
ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Furubackan ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet meni-
vät 4 Myllymäen ehdotukselle, 9 Furubackan ehdotukselle ja 14 ääntä jäi pöydälle. Furubackan ehdo-
tus voitti."

"Toisella äänestyskierroksella hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Furubackan ehdotus-
ta kannattava äänestää "nej". Annettiin 15 ja-ääntä ja 12 nej-ääntä. Hallituksen ehdotus voitti."

"Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaan."
___________
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"Leena Furubacka, Mikaela Dahlbacka, Marina Furubacka, Sixten Dalvik, Tapani Myllymäki, Peter
Albäck, Elisabeth Hagström, Ossian Wassborr, Carl-Johan Enroth ja Nina Hansén jättivät eriävät mie-
lipiteensä pöytäkirjaan"

VT. KJ:N EHDOTUS

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto keskustelee asiasta, merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa asian

loppuun käsitellyksi.

Keskustelun aikana Elisabeth Hagström ehdottaa, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi,
että on tehty esitys asian jättämisestä pöydälle, joten kunnanhallituksen on äänestettävä siitä, jatke-
taanko asian käsittelyä vai jätetäänkö asia pöydälle. Puheenjohtaja ehdotti, että ne jotka kannattavat
asian käsittelyn jatkamista äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat Elisabeth Hagströmin ehdotusta
(pöydälle jättäminen) äänestävät "nej". Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Forsberg, Sandström,
Skullbacka ja Byggmästar) ja 5 nej-ääntä ( Dalvik, Dahlbacka, Hagström, Hongell ja Strandvall). Hag-
strömin esitys asian pöydälle jättämisestä voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen jättää asian pöydälle.
_____________

Kh 29.5.2017

Sixten Dalvik esittää asian jättämistä pöydälle ja Elisabeth Hagström kannattaa ehdotusta. Kunnanhal-
litus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
____________________

Kh 19.6.2017

Elisabeth Hagström esittää kansanäänestystä syksyllä 2017. Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta.

Kari Harju esittää asian palauttamista valmisteluun. Hans-Erik Lindgren kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja toteaa, että on tehty esitys asian palauttamisesta, joten on toimitettava nimenhuutoää-
nestys siitä, jatketaanko asian käsittelyä. Hän ehdottaa, että ne jotka kannattavat asian käsittelyn jat-
kamista äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista äänestävät "nej", mikä hyväksyt-
tiin.
Suoritettiin äänestys. Äänestyksessä annettiin 4 ja-ääntä (Gripenberg, Hagström, Myllymäki ja Salme-
la), 4 nej-ääntä (Broända, Harju, Lindgren ja Byggmästar) ja 1 ääni jäi pöydälle (Wistbacka). Puheen-
johtajan ääni oli ratkaiseva. Asia palautetaan jatkovalmisteluun.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa asian jatkokäsittelyyn.
_____________
Elisabeth Hagström, Tapani Myllymäki ja Joel Salmela jättivät pöytäkirjaan eriävät mielipiteensä.
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Kh 18.9.2017

Vt. kunnanjohtaja:

Aloitteen jättämisen jälkeen on toimitettu kuntavaalit ja uudet valtuutetut ovat aloittaneet
työnsä. Eduskunta on viime kevään aikana käsitellyt maakuntauudistukseen liittyvät lakieh-
dotukset. Perustuslakivaliokunnan kesäkuussa antaman lausunnon jälkeen valinnanvapaus-
lakiluonnos palautettiin hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Lakiehdotusta on parhaillaan
valmisteltavana ja lähtee syksyn aikana lausuntokierrokselle kunnille ja muille sidosryhmille.

Muutkin lait tulevat muuttumaan eduskunnan käsittelyn yhteydessä. Tällä hetkellä muita laki-
esityksiä ei käsitellä ollenkaan, vaan käsittely jatkuu kun hallitus antaa uuden hallituksen
esityksen valinnanvapauslain osalta ensi vuonna. Tarkoitus on saada lait käsiteltyä edus-
kunnassa viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Kansanäänestyksen järjestämi-
nen vaiheessa, kun lakien sisällöt eivät ole valmiita, tuntuu hieman hankalalta, koska tällöin
on mahdotonta ottaa kantaa todellisiin vaihtoehtoihin, kun eri vaihtoehtojen vaikutuksia on
mahdoton arvioida. Eduskunnan käsittelyn yhteydessä selvisi myös, että uudistus lykätään
vuodella eteenpäin ja uudistuksen on määrä saada astumaan voimaan 1.1.2020.

Aloitteen jättämisen jälkeen on myös tehty kolme muuta aloitetta, jotka käsittelevät maakun-
tauudistusta ja nimenomaan Kruunupyyn asemaa ja suuntaa. Aloitteet liittyvät kaikki toisiinsa
ja niitä kannattaa käsitellä samanaikaisesti.

Sen jälkeen kun tuli mahdolliseksi järjestää kunnallisia kansanäänestyksiä vuonna 1991, niitä
on toteutettu 61 kertaa (tilasto vuodelta 2017 puuttunee). Suosio oli selvästi suurinta ensim-
mäisinä vuosina, vuoden 2008 jälkeen on toteutettu vain 9 kunnallista kansanäänestystä.
Ylivoimaisesti tavallisin syy kansaäänestyksen järjestämiseen on esitetyn kuntaliitoksen yh-
teydessä. Kansanäänestys ei voida järjestää kuntavaalien eikä valtiollisten vaalien eikä valti-
ollisen kansanäänestyksen yhteydessä.

Kruunupyyn hallinnollinen henkilökunta on suhteellisen pieni. Yleinen osasto on vahvasti
työllistetty vuonna 2018 ja keväällä 2019, koska silloin järjestetään yhteensä 3 vaalia. Tämä
vie suunnattomasti aikaa ja aiheuttaa suuria määriä ylitöitä. Normaalityötä on silti tehtävä
samanaikaisesti ja maakuntauudistuksen valmistelutyöt ovat myös käynnissä ja täydessä
vauhdissa samanaikaisesti. Nykytilanteessa olisi tärkeää saada mahdollisuus paneutua tä-
hän työhön, jotta Kruunupyy voisi vaikuttaa valmisteluun kunnan kannalta suotuisaan suun-
taan. Kansanäänestyksen järjestämisestä aiheutuneet muut kustannukset ovat myös huo-
mattavia.

VT. KJ:N ESITYS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto keskustelee asiasta, merkitsee selvityksen tiedoksi ja toteaa

asian loppuun käsitellyksi.

Keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa kansanäänestyksen järjestämistä. Tapani Myl-
lymäki kannattaa ehdotusta ja lisää, että se tehdään 10.11.2017 jälkeen, kun toinen selvitys
on saatu. Elisabeth Hagström kannattaa lisäystä.
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Puheenjohtaja toteaa keskustelun päätyttyä, että on kaksi ehdotusta ja että asiasta on ää-
nestettävä. Hän ehdottaa että valmistelun ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin
ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet jakautuivat 5 ja-ääntä (Broända, Gripenberg,
Harju, Lindgren ja Byggmästar), 3 nej-ääntä (Hagström, Myllymäki ja Salmela) ja 1 (Wist-
backa) jätti äänestämättä. Valmistelun ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen vt. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 25.9.2017

Kunnanvaltuusto keskusteli asiasta. Elisabeth Hagström esittää neuvottelutaukoa, joka
myönnettiin.

Neuvottelutauon jälkeen Joel Salmela esittää neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestä-
mistä sen jälkeen kun seurausarviointi on tehty. Aikataulu voimassa olevan lainsäädännön
mukaan. Elisabeth Hagström, Malin Åminne ja Eva-Lott Björklund kannattavat esitystä.

Puheenjohtaja toteaa keskustelun päätyttyä, että on kaksi ehdotusta ja että asiasta on ää-
nestettävä. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä, kunnanhallituksen ehdotusta kannattava
äänestää "ja" ja Salmelan ehdotusta kannattava äänestää "nej".

Suoritettiin äänestys. Äänet jakautuivat 14 ja-ääntä ja 13 nej-ääntä, Liite 1/40 / 25.9.2017.
Kunnanhallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen merkitä selvityksen tiedoksi ja toteaa asi-
an loppuun käsitellyksi.
_______________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
25.9.2017

Sivu
2/59

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 169/2017

41 §. LAUTAKUNNAT Vapautusanomus luottamustehtävistä; Charlotte Sabel

Kh 18.9.2017 § 73
Hallintopäällikkö:

Charlotte Sabel, RKP, on Kruunupyyn kunnanosan aluelautakunnan varsinainen jäsen ja
sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsen. Hän anoo vapautusta luottamustehtävistään
paikkakunnalta poismuuton takia.

Vapautuksen luottamustehtävistä myöntää valinnan tehnyt taho ja se merkitsee tässä tapa-
uksessa, että kunnanvaltuuston tulisi vapauttaa Charlotte Sabelin luottamustehtävistä ja vali-
ta uuden haltijan luottamustehtäviin.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että valtuusto vapauttaa Charlotte Sabelin Kruunupyyn kunnanosan aluelautakun-

nan jäsenen tehtävästä
että valtuusto vapauttaa Charlotte Sabelin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäse-

nen tehtävästä
että valtuusto valitsee uuden jäsenen Kruunupyyn aluelautakuntaan ja
että valtuusto valitsee uuden varajäsenen sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 25.9.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto vapautti yksimielisesti Charlotte Sabelin Kruunupyyn kunnanosan
aluelautakunnan jäsenen tehtävästä sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen
tehtävästä.

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Nina-Marie Vigårdin uudeksi jäseneksi Kruunu-
pyyn kunnanosan aluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Malin Åminne on
aikaisemmin ollut varajäsenenä lautakunnassa, joten hänet valitaan Vigårdin varajä-
seneksi.

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Monika Takkulan sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan uudeksi varajäseneksi:
_______________
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Dnr: KST 177/2017

42 §. LAUTAKUNNAT Malin Åminnen vapautusanomus kunnanhallituksen varajäsenen
tehtävästä

Kh 18.9.2017 § 78:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaa ei ole henkilö, joka on kunnan-
hallituksen jäsenen läheinen. Elin Näse, joka on valittu tarkastuslautakuntaan, on hallintolain
28 §:n mukaan Malin Åminnen läheinen. Åminne on valittu kunnanhallituksen ja sen liike- ja
riskienhallintajaoston varajäseneksi. Siksi toinen heistä on vaihdettava.

Malin Åminne on jättänyt eroanomuksen kunnan hallituksen varajäsenen ja liike- ja riskien-
hallintajaoston värajäsenen tehtävästä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että kunnanvaltuusto myöntää Malin Åminnelle vapautuksen kunnanhallituksen va-

rajäsenen tehtävästä,
että kunnanvaltuusto valitsee uuden varajäsenen kunnanhallitukseen toimikaudeksi

2017–2019

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________

Kvalt 25.9.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Malin Åminnelle vapautuksen kunnan-
hallituksen varajäsenen tehtävästä.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Harry Östin kunnanhallituksen uudeksi
varajäseneksi toimikaudeksi 2017–2019.
_______________
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43 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Kunnanvaltuuston seuraava kokous siirretään pidettäväksi 13.11.2017. Ennen kokousta
järjesteään iltakoulu.

b) Ruotsinkielinen kansanpuolue, Pro Kruunupyy ja Kristillisdemokraatit ovat toimittaneet
listat valtuustoryhmien perustamisesta.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.
_____________
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät : 34 - 35, 38-40, 43

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: 36, 37, 41-42 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.


