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1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston toimikauden ensimmäiseen kokouk-
seen antaa poikkeuksellisesti kunnanhallituksen puheenjohtaja. 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 ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustolla.
Kutsu voidaan myös lähettää sähköisesti.

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 1. kesäkuuta 2017 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti.
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti.

Kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat on valittu.

PÄÄTÖS:

Iältään vanhin valtuutettu Hans-Erik Lindgren avasi kokouksen ja totesi valtuuston
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_______________
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2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla perjantaina 9. kesäkuuta 2017, klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Adam Näsen ja Kari Harjun.
_______________
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Dnr: KST 60/2017

3 §. KUNNANVALTUUSTO Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 112:
Hallintopäällikkö:

Hallintosäännön 132 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaa-
lien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin jäse-
nellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö, jollei valtuusto toisin pää-
tä.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95). ”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä
kunnallisissa lautakunnissa lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että mie-
hiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2017-2021 kunnanvaltuuston suhteellis-

ten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet,

että kunnanvaltuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017 – 2021 kunnanvaltuuston
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on seuraavat viisi
jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä:
jäsen varajäsen
Hans-Erik Lindgren RKP Malin Åminne RKP
Kari Harju RKP Anders Forsberg RKP
Susanne Hongell RKP Inger Wistbacka RKP
Elisabeth Hagström PRO Eva-Lott Björklund PRO
Tapani Myllymäki, PRO Leo Byskata KD

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Hans-Erik Lindgrenin RKP ja
varapuheenjohtajaksi Tapani Myllymäen PRO.
__________
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Dnr: KST 61/2017

4 §. KUNNANVALTUUSTO Puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi
2017-2021

Kh 29.5.2017, § 113:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimi-
kaudesta. Kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kokouksen avaa iältään vanhin läsnä ole-
va valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohta-
jaa on valittu. Puheenjohtajisto valitaan uuden hallintosäännön mukaan valtuuston toimikau-
deksi, se on muutos, koska toimikausi on vuodesta 1997 lähtien ollut kaksi vuotta.

Valinta tapahtuu samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi valitaan se henkilö
joka on saanut eniten ääniä, I varapuheenjohtajaksi henkilö, joka on saanut toiseksi eniten
ääniä ja II varapuheenjohtajaksi henkilö, joka sen jälkeen on saanut eniten ääniä. Yllä olevat
vertailuluvut pätevät, kun vaali toimitetaan suhteellisena vaalina.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikaudeksi vahvistetaan

neljä vuotta ja
että kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sekä I ja II varapu-

heenjohtajan toimikaudeksi 2017-2021.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________

Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa valtuuston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajien toimikauden neljäksi vuodeksi.

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi Bengt-Johan Skullbackan
RKP, I varapuheenjohtajaksi Sixten Dalvikin PRO ja II varapuheenjohtajaksi Anders
Forsbergin toimikaudeksi 2017-2021.
_______________

Päätöksen jälkeen valtuuston uusi puheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka asettui paikalleen
ja piti toimikauden avauspuheen, joka sisälsi tunnuslauseen "Make Kronoby great again".
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Dnr: KST 62/2017

5 §. KUNNANVALTUUSTO Kokouskutsu ja esityslistojen jakelu

Kh 29.5.2017 § 114:
Hallintopäällikkö:

Kunnan hallintosäännön 107 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on säh-
köinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi siinä tapauksessa seu-
rata kokousta. Kokouskutsussa 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 ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustol-
la.

Valtuusto päättää, kuinka monelle varavaltuutetuille esityslista toimitetaan.

Valtuuston esityslista ja liitteet mahdollisuuksien mukaan laaditaan ruotsin ja suomen kielellä.

Hallintosäännön 109 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää myös sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä,
että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Hallintosäännön 110 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkai-
semista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tie-
dottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yk-
sittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan
ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

Kunnanhallituksen esityslista on myös toimitettu valtuutetuille.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto päättää, että valtuuston kokouskutsu saatetaan tiedoksi julkai-

semalla kutsu yleisessä tietoverkossa kunnan verkkosivuilla,
että kutsu ja esityslista toimitetaan kaikille varsinaisille valtuutetuille siten, että aineisto

on saatavilla sähköisesti ja lähetetään kirjallisessa muodossa ja
että kutsu ja esityslista ovat jokaisen varavaltuutetun saatavilla sähköisesti

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
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Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
_______________
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Dnr: KST 63/2017

6 §. KUULUTUKSET Päätös tiedoksi antamisesta

Kh 29.5.2017, § 115:
Hallintopäällikkö:

Kunnalliset ilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustau-
lulla. Kunnanvaltuusto voi päättää, että tarpeen vaatiessa kunnalliset ilmoitukset tai osa niistä
saatetaan tiedoksi muulla kunnan päättämällä tavalla.
Kruunupyyn kunta on kaksikielinen kunta, jossa ruotsi on enemmistön kielenä. Kunnan laaja-
levikkisin ruotsinkielinen sanomalehti on Österbottens Tidning, seuraavaksi suurimmat ovat
Vasabladet ja Hufvudstadsbladet. Suomenkielisistä sanomalehdistä Keskipohjanmaa on laaja-
levikkisin ja seuraavaksi tulee Pohjalainen.
Kuulutukset on vuodesta 2003 alkaen julkaistu myös kunnan kotisivuilla (www.kronoby.fi).

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto päättää että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan pääosin kunnan

verkkosivustolla
että kunnanvaltuusto päättää että kunnalliset ilmoitukset voidaan lisäksi julkaista viral-

lisella ilmoitustaululla ja tarvittaessa Alavetelin ja Teerijärven kirjastoissa ja
että kunnanvaltuusto päättä, että kunnalliset ilmoitukset voidaan lisäksi julkaista sa-

nomalehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________

Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
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Dnr: KST 64/2017

7 §. KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi 2017-2019

Kh 29.5.2017 § 116:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat
ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
Kunnanvaltuusto asettaa kunnanhallituksen.

Kruunupyyn kunnan hallintosäännössä säädetään 8 §:ssä, että kunnanhallituksessa on 9 jä-
sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Heidän keskuudestaan valtuusto valitsee
kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja yhteensä vähintään puolet kunnanhallituksen varsinaisesta jäsenmäärästä valitaan varsi-
naisten valtuutettujen keskuudesta.

Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen 9 jäsentä henkilökohtaisine varajä-

senineen sekä
että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapu-

heenjohtajan samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että seuraavat jäsenet ja varajäsenet valitaan
kunnanhallitukseen toimikaudeksi 2017-2019:
jäsen: varajäsen:
Liane Byggmästar RKP Susanne Hongell RKP
Tapani Myllymäki PRO John-Erik Sandvik PRO
Hans-Erik Lindgren RKP Malin Åminne RKP
Helena Broända RKP Tomas Hagnäs RKP
Kari Harju RKP Hans Sandström RKP
Inger Wistbacka RKP Tuula Lassas RKP
Elisabeth Hagström PRO Carl-Johan Enroth PRO
Joel Salmela PRO Ulla-Maria Åstrand PRO
Björn Gripenberg KD Karin Saarukka KD
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Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajaksi Liane Byggmästarin
RKP, I varapuheenjohtajaksi Tapani Myllymäen PRO ja II varapuheenjohtajaksi Hans-
Erik Lindgrenin RKP.
_________
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Dnr: KST 65/2017

8 §. LAUTAKUNNAT Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017, § 117:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava tarkastuslautakunta.

Hallintosäännön 9 §:ssä sanotaan, että tarkastuslautakunnassa on 4 jäsentä, joista valtuusto
valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 mom:n
säännökset. (206/95).

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee valtuutettujen keskuudesta puheenjohtajan ja

varapuheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajäsentä
tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet tarkastuslauta-
kuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Bengt-Johan Skullbacka RKP Johan Grahn RKP
Sixten Dalvik PRO Carita Söderbacka PRO
Elin Näse RKP Mona-Lisa Granqvist RKP
Gabriella Lövsund KD Mats Stenbäck KD

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Bengt-Johan Skullbacka RKP ja varapuheen-
johtajaksi Sixten Dalvik PRO.
__________
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Dnr: KST 66/2017

9 §. LAUTAKUNNAT Keskusvaalilautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 118:
Hallintopäällikkö:

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa
(714/1998) ja kunnan hallintosäännön §:ssä 13. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja, kolme jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä (vaalilaki § 13). Keskusvaa-
lilautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena, siksi on syytä valita useampia varajäseniä. Va-
rajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kun-
tavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii hallintopäällikkö. Hallintopäällikön sijaisena toimii
talouspäällikkö.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto asettaa keskusvaalilautakunnan toimikaudeksi 2017-2021, jo-

hon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan ja

että kunnanvaltuusto nimeää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet keskusvaali-
lautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen Carl-Otto Slotte RKP

Mika Wikman SDP
Annika Enfors KD
Anna Pahkamäki Vas.
Anne-Maria Hästbacka PRO

Varajäsenet kutsumajärjestyksessä:
Ann-Marie Granholm RKP
Katrin Ravald RKP
Lars Back KD
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Ossian Wassborr PRO
Bjarne Träisk RKP
Ann-Sofi Drycksbäck RKP
Veli Niemonen SDP
Teuvo Herranen Vas.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Carl-Otto Slotte RKP ja varapuheenjohtajaksi
Anne-Maria Hästbacka PRO.
___________
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Dnr: KST 71/2017

10 §. LAUTAKUNNAT Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 119:
Hallintopäällikkö:

Kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa on yhdeksän
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenistä seitsemän tulee edustaa ruot-
sinkielistä ja kaksi suomenkielistä kieliryhmää. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vä-
hintään kolme muuta jäsentä valitaan valtuutettujen keskuudesta. Lautakunnan varsinaisista
jäsenistä yhden on oltava kunnanhallituksen varsinainen jäsen.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistystoimen johtaja, varhaiskasvatusta ja esiopetusta koske-
vat asiat esittelee päivähoitopäällikkö ja kulttuuria, vapaa-aikaa sekä liikuntaa koskevat asiat
vapaa-ajanohjaaja. He voivat toimia toisensa sijaisina. Kirjastotointa koskevat asiat esittelee
kirjastopäällikkö ja kansalaisopistoa koskevat asiat kansalaisopiston rehtori.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan, johon kuuluu yh-

deksän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

johtajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet sivistyslauta-
kuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Anne-Mie Ranta RKP Veronica Finnila-Lindvall RKP
Joel Salmela PRO Eva Fredriksson-Lidsle KD
Peter Svartsjö RKP Martin Ahlskog RKP
Tomas Hagnäs RKP Mona Ahlsved RKP
Susanne Hongell RKP Charlotte Sabel RKP
Pasi Ahlsved RKP Matias Torrkulla RKP
Mats Lindh PRO Sten Sunabacka PRO
Eva-Lott Björklund PRO Rebecca Ågren PRO
Ulla-Maria Åstrand PRO Mats Ahlskog PRO

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anne-Mie Ranta RKP ja varapuheenjohtajaksi
Joel Salmela PRO.
___________
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Dnr: KST 69/2017

11 §. LAUTAKUNNAT Ruotsinkielisen koulujaoston vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 120:
Hallintopäällikkö:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistys ja vapaa-aikalautakunta on jaettu ruotsinkieliseen ja
suomenkieliseen koulujaostoon. Ruotsinkielisessä koulujaostossa on seitsemän jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Jaoston
puheenjohtaja valitaan lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. Ruotsinkielisen jaos-
ton jäsenet valitaan ruotsinkieliseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Koulujaostojen esittelijänä toimii sivistystoimen johtaja ja päivähoitopäällikkö toimii hänen
sijaisena.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee ruotsinkielisen koulujaoston, johon kuuluu seitsemän

jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä,
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapu-

heenjohtajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net ruotsinkieliseen koulujaostoon toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Peter Svartsjö RKP Hans Sandström RKP
Mats Ahlskog PRO Johan Nabbvik PRO
Mona Ahlsved RKP Inger Wistbacka RKP
Adam Näse RKP Joacim Sandbacka RKP
Veronica Finnila-Lindvall RKP Tomas Hagnäs RKP
Rebecca Ågren PRO Eva-Lott Björklund PRO
Micael Granlund PRO Carita Söderbacka PRO

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Peter Svartsjö RKP ja varapuheenjohtajaksi
Mats Ahlskog PRO.
___________
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Dnr: KST 70/2017

12 §. LAUTAKUNNAT Suomenkielisen koulujaoston vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 121:
Hallintopäällikkö:

Hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistys ja vapaa-aikalautakunta on jaettu ruotsinkieliseen ja
suomenkieliseen koulujaostoon. Suomenkielisessä koulujaostossa on viisi jäsentä ja henki-
lökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Jaoston puheen-
johtaja valitaan lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta. Suomenkielisen jaoston
jäsenet valitaan suomenkieliseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Koulujaostojen esittelijänä toimii sivistystoimen johtaja, ja päivähoitopäällikkö toimii hänen
sijaisena.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee suomenkielisen koulujaoston, johon kuuluu viisi jäsen-

tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä,
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapu-

heenjohtajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäse-
net suomenkieliseen koulujaostoon toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Pasi Ahlsved RKP Eeva-Riitta Forsberg RKP
Ulla-Maria Åstrand PRO Ari Hakola PRO
Matias Torrkulla RKP Jaakko Kuru RKP
Tuula Lassas RKP Suvi Dahlvik RKP
Carita Söderbacka PRO Anne-Maria Hästbacka PRO

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pasi Ahlsved RKP ja varpuheenjohtajaksi Ulla-
Maria Åstrand PRO
___________
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Dnr: KST 72/2017

13 §. LAUTAKUNNAT Tekninen ja ympäristölautakunnan vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 122:
Hallintopäällikkö:

Kunnan hallintosäännön mukaan tekninen ja ympäristölautakunnassa on seitsemän jäsentä
ja yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi muuta
jäsentä valitaan valtuutettujen keskuudesta. Lautakunnan varsinaisista jäsenistä yhden tulee
olla hallituksen varsinainen jäsen.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen päällikkö, rakennustarkastaja esittelee kunnan ra-
kennustarkastusta koskevat asiat ja ympäristönsuojelusihteeri esittelee ympäristönhuoltoa
koskevat asiat. He voivat toimia toisensa sijaisina.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee tekninen ja ympäristölautakunnan, johon kuuluu seit-

semän jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-

johtajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet tekninen ja
ympäristölautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Malin Åminne RKP Monica Takkula RKP
Anders Ljungberg PRO Monica Ahlstrand PRO
Helena Broända RKP Tuula Lassas RKP
Sören Dahlvik RKP Per-Emil Sandstedt RKP
Hans Sandström RKP Helmer Ollqvist RKP
Susanna Toivonen PRO Carl-Johan Enroth PRO
Göran Strandvall KD Vidar Enfors KD

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Malin Åminne RKP ja varapuheenjohtajaksi
Anders Ljungberg PRO.
___________
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Dnr: KST 73/2017

14 §. LAUTAKUNNAT Lupajaoston vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 123:
Hallintopäällikkö:

Tekninen ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii lupajaosto, jossa on viisi jäsentä ja
henkilökohtaista varajäsentä. Valtuusto valitsee jäsenet. Puheenjohtajaksi valitun tulee olla
lautakunnan varsinainen jäsen.

Rakennustarkastaja esittelee jaostolle kunnan rakennustarkastusta koskevat asiat ja ympä-
ristönsuojelusihteeri esittelee ympäristönhuoltoa koskevat asiat. He voivat toimia toistensa
sijaisina.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee lupajaostoon viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäse-

nineen toimikaudeksi ja
että kunnanvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet lupajaostoon
toimikaudeksi 2017–2021:
jäsen varajäsen
Sören Dahlvik RKP Helmer Ollqvist RKP
Carl-Johan Enroth PRO Anders Ljungberg PRO
Per-Emil Sandstedt RKP Harry Öst RKP
Inger Wistbacka RKP Tuula Lassas RKP
Susanna Toivonen PRO Mirja Sjölund PRO

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Sören Dahlvik RKP ja varapuheenjohtajaksi
Carl-Johan Enroth PRO.
___________
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Dnr: KST 74/2017

15 §. LAUTAKUNNAT Kruunupyyn kunnanosan aluelautakunnan vaali toimikaudeksi
2017-2021

Kh 29.5.2017 § 124:
Hallintospäällikkö:

Kunnan hallintosäännön mukaan valitaan kolme aluelautakuntaa (Kruunupyy, Alaveteli ja
Teerijärvi). Aluelautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta toimii lausunnon antajana alueen kehittämistä koskevissa asioissa ja kunnanhal-
litus tai lautakunnat kuulevat aluelautakuntaa maankäyttösuunnittelua, palvelun kehittämistä
ja asiakaspalvelua koskevissa asioissa. Aluelautakunta voi toimia hanke- ja suunnitteluryh-
mänä. Aluelautakunta voi tehdä toimenpidealoitteita alueen palvelujen, viihtyvyyden ja kehit-
tämisen edistämiseksi.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Kunnanjohtaja valitsee lautakunnan esittelijän, joka toimii myös sihteerinä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsen-

tä Kruunupyyn kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 ja
että kunnanvaltuusto valitsee aluelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet Kruunupyyn
kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Charlotte Sabel RKP Nina-Marie Vigård RKP
Samuel Vikström RKP Hans-Erik Lindgren RKP
Oscar Näse RKP Harry Öst RKP
Niklas Kortell PRO Robert Wargh KD
Eva-Lott Björklund PRO Rebecca Ågren KD

Valtuusto päätti, että aluelautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.
___________
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Dnr: KST 75/2017

16 §. LAUTAKUNNAT Alavetelin kunnanosan aluelautakunnan vaali toimikaudeksi
2017-2021

Kh 29.5.2017 § 125
Hallintospäällikkö:

Kunnan hallintosäännön mukaan valitaan kolme aluelautakuntaa (Kruunupyy, Alaveteli ja
Teerijärvi). Aluelautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta toimii lausunnon antajana alueen kehittämistä koskevissa asioissa ja kunnanhal-
litus tai lautakunnat kuulevat aluelautakuntaa maankäyttösuunnittelua, palvelun kehittämistä
ja asiakaspalvelua koskevissa asioissa. Aluelautakunta voi toimia hanke- ja suunnitteluryh-
mänä. Aluelautakunta voi tehdä toimenpidealoitteita alueen palvelujen, viihtyvyyden ja kehit-
tämisen edistämiseksi.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Kunnanjohtaja valitsee lautakunnan esittelijän, joka toimii myös sihteerinä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsen-

tä Alavetelin kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 ja
että kunnanvaltuusto valitsee aluelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet Alavetelin
kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Päivi Cainberg RKP Kenneth Berg RKP
Ann-Marie Granholm RKP Anette Skog RKP
Per-Emil Sandstedt RKP Andre Forsström RKP
Micael Granlund PRO Clas-Göran Nylund PRO
Monica Ahlstrand PRO Mirja Sjölund PRO

Valtuusto päätti, että aluelautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.
___________
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Dnr: KST 76/2017

17 §. LAUTAKUNNAT Teerijärven kunnanosan aluelautakunnan vaali toimikaudeksi
2017-2021

Kh 29.5.2017 § 126:
Hallintospäällikkö:

Kunnan hallintosäännön mukaan valitaan kolme aluelautakuntaa (Kruunupyy, Alaveteli ja
Teerijärvi). Aluelautakunnassa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Lautakunta toimii lausunnon antajana alueen kehittämistä koskevissa asioissa ja kunnanhal-
litus tai lautakunnat kuulevat aluelautakuntaa maankäyttösuunnittelua, palvelun kehittämistä
ja asiakaspalvelua koskevissa asioissa. Aluelautakunta voi toimia hanke- ja suunnitteluryh-
mänä. Aluelautakunta voi tehdä toimenpidealoitteita alueen palvelujen, viihtyvyyden ja kehit-
tämisen edistämiseksi.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Kunnanjohtaja valitsee lautakunnan esittelijän, joka toimii myös sihteerinä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsen-

tä Teerijärven kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 ja
että kunnanvaltuusto valitsee aluelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan samaksi ajaksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet Teerijärven
kunnanosan aluelautakuntaan toimikaudeksi 2017 – 2021:
jäsen varajäsen
Hans Sandström RKP Sören Dahlvik RKP
Pia Granqvist RKP Inger Furu-Vidjeskog RKP
Helmer Ollqvist RKP Anders Forsberg RKP
Tom Byskata PRO Johan Nabbvik PRO
Anne-Maria Hästbacka PRO Johanna Forsander PRO

Valtuusto päätti, että aluelautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan.
___________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/24

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 68/2017

18 §. LAUTAKUNNAT Jäsenten vaali Pedersören seudun maaseutulautakuntaan toimi-
kaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017, § 127:
Hallintopäällikkö:

Kunnanvaltuusto on siirtänyt vuonna 2009 tehdyllä sopimuksella lomituspalvelun hoitamisen
ja vuodesta 2013 alkaen maaseutuhallinnon Pedersören kunnalle. Kruunupyyn kunta valit-
see kaksi jäsentä yhteiseen maaseutulautakuntaan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä Pedersö-

ren seudun maaseutulautakuntaan toimikaudeksi tai kunnes maakuntauudistus
astuu voimaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet Pedersören
seudun maaseutulautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021:
jäsen varajäsen
Mårten Strandvall RKP Jessica Flöjt RKP
Mirja Sjölund PRO Mikael Björk PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/25

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 78/2017

19 §. LAUTAKUNNAT Edustajan ja varaedustajan vaali Keski-Pohjanmaan ympäristöter-
veyslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 128:
Halllintopäällikkö:

Kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto on vuonna 2010 tehdyllä sopimuk-
sella siirtänyt ympäristöterveydenhuollon sekä eläinlääkärihuollon järjestämisen Keski-
Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnalle. Kokkolan kaupunki toimii isäntäkuntana. Kruu-
nupyy valitsee edustajan ja hänen henkilökohtaisen varaedustajan yhteiseen lautakuntaan.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee edustajan sekä henkilökohtaisen varaedustajan Keski-

Pohjanmaan ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021 tai kun-
nes maakuntauudistus astuu voimaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavan edustajan ja henkilökohtaisen vara-
edustajan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021:
edustaja varaedustaja
Inger Wistbacka RKP Ossian Wassborr PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/26

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 77/2017

20 §. LAUTAKUNNAT Jäsenen ja varajäsenen vaali Pohjanmaan jätelautakuntaan toimi-
kaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017, § 129:
Hallintopäällikkö:

Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.11.1995 sopimuksen Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn, Pedersö-
ren, Kruunupyyn ja Larsmon yhteisestä jätelautakunnasta. Kaustinen, Vöyri, Veteli, Evijärvi,
Kokkola ja Kauhava ovat liittyneet toiminta-alueeseen myöhemmin. Lautakunta, jonka nimi on
nyttemmin Pohjanmaan jätelautakunta, on Ekorosk Oy:n 11 jäsenkunnan ja n. 115 000 asuk-
kaan yhteinen lautakunta, jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Lautakunta
toimii yhteisenä viranomaisena jäteasioissa, joita on eritelty Jätelaissa ja lautakunnan ohje-
säännössä.

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee lautakuntaan kaksi jäsentä, Kokkolan valtuusto valit-
see kaksi jäsentä ja muut jäsenkaupungit ja -kunnat kukin yhden jäsenen. Kaikille jäsenille
valitaan henkilökohtainen varajäsen. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto valitsee yhden jäsenen
puheenjohtajaksi ja nimeää varapuheenjohtajan muiden kuntien kunnanhallitusten ehdotuksis-
ta.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen

yhteiseen jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017-2021.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavan jäsenen ja varajäsenen Pohjanmaan
jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021:
jäsen varajäsen
Hans Sandström RKP John-Erik Sandvik PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/27

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 103/2017

21 §.LAUTAKUNNAT Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 130:
Hallintopäällikkö:

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:ssä säädetään, että kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan
uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö.
Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lau-
tamiehistä säädetään eli uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai
joka on täyttänyt 65 vuotta. Uskottuna miehenä ei myöskään saa olla henkilö, jolla on virka
yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosotto-
tehtäviä, rikoksen esitutkintaa tai tulli- tai poliisivalvontaa, eikä virallinen syyttäjä, asianajaja
taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

Kaudelle 2013 – 2016 valittiin 11 uskottua miestä.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee kahdeksan uskottua miestä kiinteistötoimituksia varten

toimikaudeksi 2017-2021.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat henkilöt
kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:
jäsen
Maarit Stenfors
Helmer Ollqvist
Helena Broända
Margita Backman
Micael Granlund
Vidar Enfors
Grels Åminne
Carita Söderbacka
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/28

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 102/2017

22 §. LAUTAKUNNAT Lautamiesten vaali käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 131:
Hallintopäällikkö:

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen
kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on
pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta.
Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseu-
raamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taik-
ka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asi-
anajoa harjoittava henkilö.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.2.2017 puoltaa käräjäoikeuden ehdotusta, jonka
mukaan Kruunupyy valitsee kaksi lautamiestä käräjäoikeuteen. Periaatteena on ollut, että
myös pienimmätkin kunnat saavat kukin valita kaksi lautamiestä. Isompien kuntien osalta
lautamiesten lukumäärän on oltava sellaisella tasolla, että jokaiselle yksittäiselle lautamiehel-
le jää istuttavaksi riittävä määrä käräjäpäiviä, jotta hän saisi hyvän otteen tehtävästään. Oi-
keusministeriö on 28.4.2017 toimittanut päätöksen asiassa. Päätös on täysin linjassa kunnan
toivomuksen kanssa.

Kruunupyystä oli vuosina 2013-2016 kaksi nimettyä lautamiestä.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi lautamiestä tulevaksi toimikaudeksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017–2021 seuraavat henkilöt
käräjäoikeuden lautamiehiksi:
Stefan Högnabba
Siv Granqvist
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/29

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 67/2017

23 §. KUNTAYHTYMÄT Edustajien vaali Soite-kuntayhtymään toimikaudeksi 2017-2021

Kh 29.5.2019, § 132:
Hallintopäällikkö:

Kunnanvaltuusto on sopimuksen nojalla siirtänyt vastuun sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelu-
jen järjestämisestä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle. Pe-
russopimuksen mukaan kunnilla on yksi edustaja jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3
500) asukasta kohti. Tämä tarkoittaa, että kunta valitsee kaksi edustajaa.

Vaaleissa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n säännökset
(206/95).

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto nimeää kaksi edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa

edustamaan kuntaa Soite-kuntayhtymässä toimikaudeksi 2017-2021 tai kunnes
maakuntauudistus astuu voimaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat edustajat ja henkilökohtaiset vara-
edustajat edustamaan kuntaa Soite-kuntayhtymässä toimikaudeksi 2017-2021 tai kun-
nes maakuntauudistus astuu voimaan:
edustaja varedustaja
Peter Svartsjö RKP Inger Wistbacka RKP
Sixten Dalvik PRO Monica Ahlstrand PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/30

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 97/2017

24 §. KUNTAYHTYMÄT Edustajien ja varaedustajien vaali Pohjanmaan liiton edustajainko-
koukseen

Kh 29.5.2017 § 133:
Hallintopäällikkö:

Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeen.
Maakuntahallitus ilmoittaa, että kokous pidetään 16. elokuuta 2017. Perussopimuksen mu-
kaan jäsenkunnan kunnanvaltuusto valitsee edustajat edustajainkokoukseen asukasluvun
mukaan. Kunnan edustajien lukumäärä määräytyy edustajainkokousta edeltävissä kunnallis-
vaaleissa käytetyn kunnan asukasluvun mukaan. Perussopimuksen mukaan tämä merkitsee,
että Kruunupyy voi valita kaksi edustajaa. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen va-
raedustaja. Vaalien tulos ilmoitetaan Pohjanmaan liitolle viimeistään 15.7.2017.

VT: KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi edustajaa ja kaksi henkilökohtaista varaedusta-

jaa Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat edustajat ja varaedustajat Pohjan-
maan liiton edustajainkokoukseen toimikaudeksi 2017–2021:
edustaja varaedustaja
Hans-Erik Lindgren RKP Liane Byggmästar RKP
Elisabeth Hagström PRO John-Erik Sandvik PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/31

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 100/2017

25 §. KUNTAYHTYMÄT Edustajan vaali Keski-Pohjanmaan liiton kuntayhtymän edusta-
jainkokoukseen

Kh 29.5.2017 § 134
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan
edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edusta-
ja jokaista alkavaa viittätuhatta asukasta kohti. Asiasta säädetään liiton perussopimuksessa.

Osajäsenenä mukana olevan Kruunupyyn tilanne on toinen, koska osuus lasketaan Kruunu-
pyyn edellisen vuoden alun suomenkielisten asukkaiden virallisen asukasluvun mukaan. Lu-
kumäärä oli 956, mikä oikeuttaa yhteen (1) edustajaan ja henkilökohtaiseen varaedustajaan.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto nimeää edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan Keski-

Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavan edustajan ja varaedustajan Keski-
Pohjanmaan liiton edustajainkokoukseen toimikaudeksi 2017-2021:
edustaja varaedustaja
Tapani Myllymäki PRO Ulla-Maria Åstrand PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
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Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 101/2017

26 §. KUNTAYHTYMÄT Edustajan vaali Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sopimus
kuntien yhteistoimintaelimeen

Kh 29.5.2017 §
Hallintopäällikkö:

Perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat koulutusyhtymän valtuuston. Valtuutettujen
lukumäärä määräytyy peruspääoman mukaan. Jäsenkunnan jäsenmäärä on kiinteä koko
valtuuston toimikauden ajan, mutta äänioikeus muuttuu peruspääoman mukaan. Tulevalla
valtuustokaudella valtuutettujen lukumäärä on 47.

Kruunupyy ei ole kuntayhtymän täysjäsen vaan sopimusperusteinen jäsen ja kunnalla on
peruspääoman nojalla 2 valtuustojäsentä.

Koulutusyhtymä pyytää, että kunnat ilmoittavat luottamushenkilönsä ja heidän henkilökohtai-
set varajäsenet kuntayhtymän valtuustoon.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsen-

tä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymävaltuustoon.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäsenet Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021:
jäsen varajäsen
Tuula Forsander RKP Tuula Lassas RKP
Ulla-Maria Åstrand PRO Tapani Myllymäki PRO
__________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
1/33

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.6.2017

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 104/2017

27 §. KUNTAYHTYMÄT Edustajien vaali toimikauden kuntayhtymäkokouksiin

Kh 29.5.2017 § 136:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee
jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Todetaan, että Optiman, SÖFUKin ja Kvarnenin kuntayhtymät tulevat järjestämään
yhtymäkokouksia.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen valitsemaan edustajat toimikauden

kuntayhtymäkokouksiin.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valtuuttaa kunnanhallituksen valitsemaan edus-
tajat toimikauden kuntayhtymäkokouksiin.
_________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.6.2017

Sivu
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Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi
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Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 113/2017

28 §. KUNTAYHTYMÄT Jäsenen vaali Kårkullan kuntayhtymävaltuustoon 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 139:

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymävaltuustoon yhden jäsenen ja

hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2017-2021 tai kunnes maa-
kuntauudistus astuu voimaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Kårkullan kuntayhtymävaltuuston jäse-
neksi Stig Östdahlin RKP ja varajäseneksi Ossian Wassborrin PRO toimikaudeksi
2017-2021 tai kunnes maakuntauudistus astuu voimaan.
__________
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Dnr: KST 105/2017

29 §. LAUTAKUNNAT Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen pelastuslautakuntaan
2017 - 2021

Kh 29.5.2017 § 140 :
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten Kokkolan kau-
punginvaltuusto asettaa toimikaudekseen pelastuslautakunnan, johon kuuluu 11 jäsentä.
Heistä 4 edustaa Kokkolan toiminta-aluetta, johon kuuluu Kokkola ja Kruunupyy. Kokkolan
kaupungilla on 3 jäsentä ja 3 varajäsentä ja Kruunupyyn kunnalla 1 jäsen ja 1 varajäsen.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019, joka siirtää pelastustoimen maakuntien vas-
tuulle.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan toi-
mikaudeksi 8.6.2017 - 31.12.2018.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto ehdottaa jäseneksi Adam Näseä RKP ja varajäseneksi Mats Lindhiä
PRO pelastuslautakuntaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen
hallintoa varten toimikaudeksi 2017–2018.
______________
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Dnr: KST 106/2017

30 §. LAUTAKUNNAT Jäsenen vaali Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen
neuvottelukuntaan 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 141:
Hallintopäällikkö:

Pohjanmaan poliisilaitoksen toiminta-alueena on Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakunnat. Pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Lisäksi alueella on 11 poliisi-
asemaa. Voimassa oleva poliisilaitoksia koskeva toimialuejako astui voimaan 1.1.2009

Poliisiasiain neuvottelukunnan ja poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on seurata poliisin toi-
mintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toi-
minnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut
asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Poliisiasiain neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvotte-
lukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 19 jäsentä.
Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Läänin-
hallitus on vahvistanut neuvottelukunnan jäsenmääräksi 17 sekä henkilökohtaiset varajäse-
net. Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen kaupungit valitsevat kukin kaksi jäsentä, muut kun-
nat kukin yhden jäsenen.

Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen

neuvottelukuntaan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudekseen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Malin Åminnen RKP ja henkilökohtaiseksi vara-
jäseneksi Andreas Granbackan PRO Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitok-
sen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021.
_________
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Dnr: KST 85/2017

31 §. LAUTAKUNNAT Jäsenten vaali Stiftelsen Torgare r.s. –säätiön hallintoneuvos-
toon 2017-2021

Kh 29.5.2017 § 142:
Hallintopäällikkö

Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoneuvostoon kuuluu 13
henkilöä, joista säätiön perustavat aatteelliset yhdistykset valitsevat 8 jäsentä. Kruunupyyn
kunta valitsee 2 jäsentä ja seurakuntayhtymä 3 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan 4
vuodeksi kerrallaan valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Stif-

telsen Torgare r.s. -säätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017 - 2021.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Anne-Mie Rannan RKP ja hänen henkilökohtai-
seksi varajäseneksi Monica Takkulan RKP sekä Eva-Lott Björklundin PRO ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leif Svartsjön PRO Stiftelsen Torgare r.s. -säätiön
hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021.
________
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Dnr: KST 110/2017

32 §. TALOUS Valtuutus budjettilainojen ja lyhytaikaisten luottojen ottamiseen

Kh 29.5.2017 § 110:
Talouspäällikkö:

Kruunupyyn kunnan uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2017 kunnanvaltuuston
23.2.2017 § 10 päätöksen mukaisesti. Neljännen luvun 41 §:n mukaan talouspäällikkö vas-
taa kunnan lyhytaikaisesta rahoituksesta annettujen raamien puitteissa. Näin ollen on tar-
peen vahvistaa lyhytaikaisten luottojen enimmäismäärä.

Keväällä 2017 Luodon kunnanvaltuusto on vahvistanut budjettilainojen ja lyhytaikaisten lai-
nojen enimmäismääräksi 27 miljoonaa euroa, Uudessakaarlepyyssä lyhytaikaisten lainojen
enimmäismäärää on nostettu 20 miljoonaksi euroksi ja Pietarsaaren kaupunki on vuodesta
2013 lähtien vahvistanut enimmäismääräksi 32 miljoonaa euroa, nyt on vireillä korottamiseh-
dotus 40 miljoonaan euroon. Kruunupyyn kunnassa lyhytaikaisten lainojen enimmäismääräk-
si voitaisiin vahvistaa 10 miljoonaa euroa.

Vuosittaisen talousarvion vahvistamisen yhteydessä vahvistetaan rahoituslaskelmassa bud-
jettilainan määrä. Kunnanhallitus voisi antaa talouspäällikölle valtuudet hoitaa budjettilainan
ottamiseen liittyvät käytännön järjestelyt.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto vahvistaa lyhytaikaisten luottojen enimmäismääräksi 10,0 mil-

joonaa euroa.
että kunnanvaltuusto myöntää talouspäällikölle valtuudet hoitaa budjettilainan otta-

miseen liittyvät käytännön järjestelyt kunnanvaltuuston budjettipäätöksen mu-
kaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan.
__________
Kvalt 8.6.2017

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto vahvisti yksimielisesti lyhytaikaisten luottojen enimmäismääräksi
10,0 miljoonaa euroa ja myöntää talouspäällikölle valtuudet hoitaa budjettilainan otta-
miseen liittyvät käytännön järjestelyt kunnanvaltuuston budjettipäätöksen mukaan.
_________
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33 §. TIEDOKSIANTOASIAT

- Ennen kokousta uudelle valtuustolle järjestettiin perehdytystilaisuus klo 17-19.

- Tapani Myllymäki nosti esille sosiaali- ja terveydenhuollon säästöasian ja totesi, että Soite
ei ole tehnyt päätöstä paikkojen karsimisesta Heimbossa. Sen jälkeen hän asetti kysymyk-
sen, kuka on tehnyt sulkemispäätöksen. Vt. kunnanjohtaja vastasi kysymykseen, että kun-
nassa kukaan ei ole tehnyt päätöstä asiassa mutta että toimiin on voitu ryhtyä Soiten opera-
tiivisella tasolla

- Joel Salmela ym. jätti aloitteen vaikutusarvioinnin tekemisestä mahdollisesta maakunnan
vaihdosta maakuntauudistusta ja sote-uudistusta ajatellen, Liite 1/33 § / 8.6.2017.

- Joel Salmea PRO ym. jätti aloitteen neuvotteluista ennen maakuntauudistusta ja sote-
uudistusta, Liite 2/33 § / 8.6.2017

- Elisabeth Hagström ja Sixten Dalvik jättivät aloitteen mm. siitä, että kunnanhallituksen on
selvitettävä henkilökunnan asemaa Kruunupyyn SOTE-alueella, jos Pohjanmaa ilmoittautuu
mukaan pilottihankkeeseen, jos Keski-Pohjanmaa ilmoittautuu mukaan tai jos molemmat
ilmoittautuvat mukaan ja asia toteutuu, Liite 3/33 § / 8.6.2017

-Eva-Lott Björklund esitti kiitoksensa kunnalle siitä, että veteraanilaulajat saivat mahdollisuu-
den tavata presidentin 8.6.2017
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät : 1 - 2, 29, 33

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: 3-28, 30-32 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 12.6.2017. Asianosainen 7 postipäivää + 30 päivää.
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 hal-
linto-oikeudessa on 250 euroa.


