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9 §. 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 16. toukokuuta 2018 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti.
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti.
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10 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla 22. toukokuuta 2018 klo 15.00.
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Dnr: KST 39/2018

11 §. TALOUSARVIO 2018 Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2018

Kh 19.3.2018 § 55:
Kansliasihteeri:

Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna 32. kertaa perjantaina 27. huhtikuuta
2018. Päivän keskeisenä teemana on veteraanien perinnön siirtäminen seuraaville sukupol-
ville.

20.2.2018 päivätyssä yleiskirjeessä kansallisen veteraanipäivän päätoimikunta ja Suomen
Kuntaliitto toivovat kuntien ottavan huomioon päivän järjestelyissä veteraanien lisäksi erityi-
sesti nuoret. Päivän vieton luonnetta voidaan hiljalleen siirtää enemmän eri kansalaisryhmät
huomioon ottavaksi kansalaisjuhlaksi, juhlapäivän perimmäistä tarkoitusta unohtamatta.

Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään Helsingissä. Meidän kunnassamme on veteraa-
nijuhlia järjestetty vuodesta 1989 alkaen. Kunnanvaltuusto on käyttövaroistaan myöntänyt
määrärahaa päivän viettoon. Suurimpiin menoeriin kuuluvat bussikuljetukset, tarjoilu ja lehti-
ilmoitukset.

Tämän vuoden juhlatapahtumaa suunnitellaan parhaillaan, Björn Vikström pitää juhlapuheen.

VT. KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2018 veteraanipäivän

viettoa varten.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_________

Kh 16.4.2018

Asiaa ei ole käsitelty kunnanvaltuustossa, kokous peruuntui koska muita käsiteltäviä asioita
ei ollut.

VT. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus osoittaa 2 000 € omista käyttövaroistaan vuoden 2018 veteraanipäivän viet-
tämiseksi, jollei kunnanvaltuusto päättää määrärahan myöntämisestä takautuvasti seuraa-
vassa kokouksessaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Kvalt 21.5.2018
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Dnr: KST 53/2018

12 §. SOPIMUS Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhteis-
toimintasopimuksen muuttaminen

Kh 16.4.2018 § 73:
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen nykyinen yhteistoimintasopimus ei ole päivitetty
uuden Kuntalain (410/2015) mukaiseksi. Kuntalain 51 §:ssä säädetään, että kunta voi hoitaa
tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka
vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Kunnat
voivat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Lakisääteises-
sä yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema
jäsen.

Nykyisessä yhteistoimintaelimessä on ollut yksitoista (11) jäsentä, mutta Kokkolan kaupun-
ginvaltuusto on päättänyt muuttaa yhteistoimintasopimuksen 2 §:n 2 mom. siten, että lauta-
kunnassa on viisitoista (15) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenmäärä ja-
kautuu siten, että Kokkolan kaupungilla on neljä (4) jäsentä, Pietarsaaren kaupungilla kaksi
(2) jäsentä, Kannuksen kaupungilla yksi (1) jäsen ja muilla jäsenkunnilla kullakin yksi (1) jä-
sen, eli kahdeksan (8). Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kokkolan kaupungin luottamus-
henkilö.

Kokkolan kaupunginvaltuusto on omalta osaltaan 11.12.2017 hyväksynyt alueellisen pelas-
tustoimen uuden yhteistoimintasopimuksen, Liite 1/12 § / 21.5.2018. Sopimusluonnos tulee
hyväksyä yhteistoiminta-alueen kunnissa, ennen sopimuksen allekirjoittamista ja voimaan
tulemista. Kokkolan kaupunki pyytää 21.3.2018, että muut kunnat käsittelevät yhteistoimin-
tasopimuksen muuttamista päättävissä elimissään.

VT. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että se hyväksyy muutoksen yhteistoimintasopimukseen Liitteen 1/12 § / 21.5.2018

mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
_________

Kvalt 21.5.2018
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Dnr: KST 54/2018

13 §. SOPIMUS Keski-Pohjanmaan kuntien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
sopimuksen muuttaminen

Kh 16.4.2018 § 74:
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus ei ole päivitetty uuden
Kuntalain (410/2015) mukaiseksi. Kuntalain 51 §:ssä säädetään, että kunta voi hoitaa tehtä-
vää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vas-
taa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Kunnat voi-
vat sopia, että muut kunnat valitsevat osan yhteisen toimielimen jäsenistä. Lakisääteisessä
yhteistoiminnassa jokaisella kunnalla on toimielimessä vähintään yksi kunnan valitsema jä-
sen.

Nykyisessä lautakunnassa on 9 jäsentä, mutta Kokkolan kaupunginvaltuusto on 11.12.2017
päättänyt, että yhteistoimintasopimuksen 3 § toinen kappale, Liite 1/13 § / 21.5.2018, muute-
taan kuulumaan seuraavasti: "Lautakunnassa on 12 jäsentä. Osapuolten valtuustot nimittä-
vät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: Kokkolan kaupunki neljä (4) jäsentä ja muut
sopimuskunnat kukin yhden jäsenen, eli kahdeksan (8) jäsentä. Varajäsenet osallistuvat ko-
koukseen varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä." Muilta osin yhteistoimintasopimusta ei
muuteta. Lautakunnan puheenjohtajan toimii Kokkolan kaupungin luottamushenkilö. Kokko-
lan kaupunki pyytää 21.3.2018, että muut kunnat käsittelevät yhteistoimintasopimuksen
muuttamista päättävissä elimissään.

VT. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
että se hyväksyy muutoksen Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteis-

toimintasopimukseen Liitteen 1/13 § / 21.5.2018 mukaisesti..

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
_________

Kvalt 21.5.2018
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Dnr: KST 69/2018

14 §. SOPIMUS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän uuden perussopimuksen
hyväksyminen

Kh 7.5.2018 § 94:
Hallintopäällikkö:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on kokouksessaan 3.4.2018 käsitellyt perussopimuksen
muuttamista, Liite 1/14 § / 21.5.2018 ja päättänyt lähettää sen jäsenkunnille lausuntoa var-
ten. Vastauksia pyydetään 16.5.2018 mennessä, mutta lisäaikaa on annettu 22.5.2018 asti.
Perussopimusta on muutettu viimeksi vuonna 2009 ja 2010.

Perussopimuksen päivityksen tavoitteena on perussopimuksen muuttaminen vastaamaan
kuntalain ja ammatillisen koulutuksen periaatteita sekä uudistetun organisaatiorakenteen
mukanaan tuomia uudistuksia. Lisäksi tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta jäsenkuntien
kanssa.

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kan-
nattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asu-
kasluvusta. Tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 9.3.2018 ei noussut esille merkittäviä muu-
tosehdotuksia.

Keskeiset muutokset voimassa olevaan perussopimukseen nähden ovat seuraavat:
- on tehty kuntalain ja kuntaliiton perussopimusmalliin mukaiset täydennykset
- pykälä- ja tekstijärjestyksiä on muutettu loogisemmiksi
- on poistettu vanha terminologia ja koulutusyhtymän vanhasta organisaatiorakenteesta joh-
tuvat kohdat
- sopimusperusteisia kuntia koskeva erillinen luku on poistettu ja niitä koskevat seikat on kir-
joitettu ko. asiayhteyksiin

Liitteenä 2/94 § / 7.5.2018 olevassa ehdotuksessa voimassa olevan perussopimuksen ja
muutosehdotuksen tekstit ovat rinnakkaisina palstoina vertailtavuuden helpottamiseksi.

KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että perussopimus hyväksytään liitteen mukaisena, Liite 1/94 § / 7.5.2018.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
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Dnr: KST 63/2018

15 §. LAUTAKUNNAT Pasi Ahlsved; eroanomus luottamustehtävistä

Kh 7.5.2018 § 92
Hallintopäällikkö:

Pasi Ahlsved anoo vapautusta luottamustehtävistä. Ahlsved toimii sivistys- ja vapaa-
aikalautakunnan jäsenenä ja suomenkielisen koulujaoston puheenjohtajana. Eroamisen
syyksi Ahlsved ilmoittaa henkilökohtaiset ja terveydelliset syyt, Liite 1/92 § / 7.5.2018.

KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto vapautta Pasi Ahlsvedin sivistys ja vapaa-aikalautakunnan

jäsenen sekä suomenkielisen koulujaoston puheenjohtajan luottamustehtävistä,
että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen sivistys ja vapaa-aikalautakuntaan

sekä
että kunnanvaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan suomenkieliseen koulujaos-

toon.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 21.5.2018
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16 §. TIEDOKSIANTOASIAT


