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40 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
41 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
42 §. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021  
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43 §. VEROT    Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen 
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47 §. SOPIMUS    Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen  
  muutos 
48 §. TIEDOKSIANTOASIAT 
49 §. LAUTAKUNNAT   Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen  
  pelastuslautakuntaan 
50 §. ALOITTEET 
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40 §. 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 7. marraskuuta 2018 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. 
 
Kunnanjohtaja ilmoitti yhden lisäasian koskien uutta ehdotusta jäseniksi 
pelastuslautakuntaan. Asialle annetaan pykälänumero 49. 
 
Elisabeth Hagström PRO ilmoitti aloitteista, jotka käsitellään viimeisessä pykälässä. 
_______________ 
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41 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla tiistaina 13. marraskuuta 2018 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti Ulla-Maria Åstrandin ja Helena Broändan pöytä-
kirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan 13. marraskuuta 2018 klo 14.00. 
_______________ 
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Dnr: KST 143/2018 
 
 
42 §. TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021 Talousarviokäsittely 

Kh 29.10.2018 § 226: 
Talous- ja henkilöstöjohtaja: 

Kunnanhallitus hyväksyi 18.6.2018 § 131 talousarvio-ohjeet vuoden 2019 talousarviolle. Oh-
jeen oletuksena on nollabudjetti, toisin sanoen sama määrä, jolla vuosi 2018 on budjetoitu 
(mukaan lukien muutokset), mutta lautakuntien tuli huomioida kunnanvaltuuston päätös toi-
minnan keskittämisestä perusopetuksessa. Lautakuntien talousarvio- ja taloussuunnitelma-
asiakirjojen jättöaika oli viimeistään 20.9.2018. 
 
Lautakuntien ehdotukset on koottu ja haetut nettomäärärahat vuoden 2019 käyttömenoihin 
nousevat 38 675 304 € tai 57 398 € enemmän kuin ohjeen koskema nollabudjetti. 
 
Kunnanjohtajan ehdotuksessa, joka esitetään käyttömenolle vuonna 2019, nettomenoja on 
vähennetty yli 57 000 € lautakuntien haetuista nettomäärärahoista, mikä osittain johtuu eläin-
lääkärikustannusten vähenemisestä Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon kautta 
tekniselle ja ympäristölautakunnalle. Soite laskee nettokustannusten vähenevän 1 % vuodes-
ta 2018, mikä on myös huomioitu kunnanjohtajan ehdotuksessa. Tuotot pakolaisten vas-
taanotosta on kunnanjohtajan ehdotuksessa huomioitu todenmukaisemmin kuin raamissa, 
joka oli peräisin vuoden 2018 tilanteesta. Pelastustoimi on myös ylittänyt raaminsa kasvanei-
den palkkakustannusten myötä. Ehdotus on täten ylittänyt raamit ainoastaan 41 €. 
 
Säästöt koulujen lakkauttamisien kautta näkyvät kustannusten vähenemisenä vuosittain pe-
rusopetuksessa taloussuunnitelman viimeiseen vuoteen saakka. Syksyllä 2019 Påras skola 
suljetaan ja samoin Söderby skola syksyllä 2020 tai kun Alavetelin uusi koulu on valmistunut. 
 
Kunnallisvero ja kiinteistövero ovat talousarvioehdotuksessa hallitukselle esitetyn ehdotuk-
sen mukaisesti. Veroprosentit ehdotetaan olevan muuttumattomat ja kunnallisen verotulon 
odotetaan kasvavan 4 % verrattuna kuntaliiton lokakuun ennusteeseen vuodelle 2018. Valti-
onosuuksien odotetaan laskevan vajaalla 780 000 € vuodesta 2018. Huolimatta kustannus-
ten leikkauksista käyttötalousarviossa sekä veroprosenttien säilyttämisestä vuoden 2019 
tulokseksi budjetoidaan -284 527 €. Taloussuunnitelman vuosille budjetoidaan positiiviset 
tulokset; vuodelle 2020 276 661 € ja vuodelle 2021 197 661 €. 
 
Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien investoinnit liittyvät Alavetelin koulun uudis-
rakentamiseen, Ådalens skolan veistosalin rakentamiseen sekä kevyenliikenteen väylän ra-
kentamiseen Lentokentäntien varteen. Tulevat vuodet edellyttävät näin ollen suuria inves-
tointeja vaikkakin useimmat pienet investoinnit siirretään toteutettaviksi taloussuunnitelman 
jälkeen. Taloussuunnitelman jälkeen tehtäväksi tulee myös Teerijärven koulun kunnostami-
nen tai uudisrakentaminen. Uusien pitkäaikaisten lainojen nosto tehdään ehdotetun esityk-
sen mukaisesti 5 553 527 € vuodelle 2019, 5 007 339 € vuodelle 2020 ja 2 654 339 € vuodel-
le 2021. Kyseisellä lainatahdilla kunnan velkataakan odotetaan taloussuunnitelman jälkeen 
olevan 27,8 miljoonaa € tai vajaa 4 200 €/asukas. 
 
Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-
2021 kokonaisuudessaan, eli toisin sanoen käyttömenon tekstit ja määrät, tuloslaskelman, 
investoinnit, rahoitusosan ja konserniosan tytäryhtiöiden tavoitteista talousarvio- ja talous-
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suunnitelmavuosien aikana. Ehdotuksessa tuodaan esille lautakuntien määrärahojen haut 
sekä kunnanjohtajan ehdotus myönnettäville määrärahoille, Liite 1/42 § / 12.11.2018. 
 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman 
vuosille 2019–2021 Liite 1/42 § / 12.11.2018 mukaisesti ja esittää valtuustolle, 
 
että Kruunupyyn kunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 

2019–2021 hyväksytään 
että valtuusto antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella kustannusarvion ja 

avustusanomuksen tekonurmikentän rakentamiseksi Kruunupyyssä. Valtuusto 
sitoutuu vuoden 2019 aikana pidättämään kunnalliset varat hanketta varten hal-
lituksen valmistelun mukaan 

  
 
Talousarvioehdotus esiteltiin ja siitä keskusteltiin, jonka jälkeen kunnanhallitus teki pieniä 
tarkistuksia suoraan liitteeseen. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esitysten ja tarkistetun Liitteen 1/42 § / 12.11.2018 mu-
kaan. 
_____________ 
 
Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen Fastighets Ab Kronoby bostäder -asiassa ja pois-
tui kokoushuoneesta kyseisen kohdan käsittelyn ajaksi. 
____________ 
 
Kvalt 12.11.2018 
 
Talousarvion ja taloussuunnitelman esittelivät kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan-
johtaja. Johtavat virkamiehet olivat paikalla vastaamassa kysymyksiin. 
 
Ryhmäpuheenjohtajat antoivat näkemyksensä siitä, miten talousarviotyö on edennyt. Tämän 
jälkeen talous- ja henkilöstöjohtaja esitteli talousarvion 2019 tuloslaskelman, käyttötalousar-
vion, veroesityksen ja tuloksen tarkemmin.  Sen jälkeen talousarviokirja käytiin läpi sivu sivul-
ta. 
 
Keskustelun aikana Carl-Johan Enroth ehdottaa tekstin vaihtoa ruudussa, joka on keskellä 
sivua 77 talousarviokirjassa. Teksti kuuluisi seuraavasti: "Kunnanvaltuusto antaa kunnanhal-
litukselle tehtäväksi valmistella kustannusarvion tekonurmikentän rakentamista varten Kruu-
nupyyssä vuoden 2019 aikana. Sen perusteella virkamiehille annetaan tehtäväksi hakea 
avustusta kentän toteuttamiseksi. Kunnanhallitus saa myös tehtäväksi nimetä toimikunnan, 
jotta hanketta varteen saadaan ulkopuolisia varoja. Tavoitteena on, että kunta vastaa raken-
tamiskustannuksista 50 %:n osuudella." Elisabeth Hagström kannattaa esitystä, jonka jäl-
keen valtuusto yhtyy yksimielisesti ehdotukseen. Tämä merkitsee sitä, että investointitalous-
arvion 2019 kohtaan Urheilulaitokset lisätään 125 000 euron määräraha. 
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PÄÄTÖS:  
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2019 ja taloussuunnitel-
man 2019–2021 tarkistetun Liitteen 1/42 §  12.11.2018 mukaisesti, jossa investointita-
lousarvioon on lisätty 125 000 € vuonna 2019 kohdassa Urheilulaitokset. 
  
Kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella kustannusarvion 
tekonurmikentän rakentamista varten Kruunupyyssä vuoden 2019 aikana. Sen perus-
teella virkamiehille annetaan tehtäväksi hakea avustusta kentän toteuttamiseksi. Kun-
nanhallitus saa myös tehtäväksi nimetä toimikunnan, jotta hanketta varten saadaan 
ulkopuolisia varoja. Tavoitteena on, että kunta vastaa rakentamiskustannuksista 50 
%:n osuudella. 
__________________ 
Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa Fastighets Ab Kronoby bos-
täderin osalta, Anders Ljungberg Kruunupyyn Sähkölaitoksen osalta, Adam Näse Kronoby 
Vatten och Avlopp Ab:n sekä Terjärv Vatten och Avloppin osalta ja Hans Sandström Terjärv 
Vatten och Avloppin osalta. 
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Dnr: KST 140/2018 
 
 
43 §. VEROT   Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen 

Kh 29.10.2018 § 228 
Talous- ja henkilöstöjohtaja: 

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveropro-
sentin suuruus Verohallinnolle. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tark-
kuudella.  
 
Kruunupyyn  kunnan  tuloveroprosentti vuosina  1994–1997  on  ollut  19,0 %,  vuosina 
1998–2013 19,5 %, vuonna 2014 20 %, vuosina 2015-2016 20,75 % ja vuonna 2017 21,25 
%. Kunnanvaltuusto vahvisti 13.11.2017 § 46 Kruunupyyn vuoden 2018 veroprosentiksi 
22,00 %. 
 
Ensi vuoden ennuste on, että valtionosuuksien suuruus pienenee rajusti, mikä on haaste 
kunnille.  
 
Vuoden 2019 talousarvioesitys, joka esitetään käsiteltäväksi, perustuu siihen, että tulovero-
prosentti pysyy ennallaan 22,00 %.  
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2019 vahvistetaan 22 %. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 
 
Kvalt 12.11.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2019 veroprosentiksi 22 %. 
________________ 
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Dnr: KST 141/2018 
 
 
44 §. VEROT Vuoden 2019 kiinteistöveron vahvistaminen 

Kh 29.10.2018 § 229: 
Talous- ja henkilöstöjohtaja: 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varain-
hoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tark-
kuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöverojen suuruudet Verohallinnolle viimeistään 19. 
marraskuuta.  
 

Kiinteistöveroprosentit tulee määrätä seuraavasti 
- yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä  0,93% - 1,80 % 
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä  0,41 % - 1,00 % 
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93%-2,00 % 
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti tulee määrätä välillä  2,00 % - 6,00 % 
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin tulee määrätä välillä 0,00 ja 2,00 % (kiin-
teistöprosentiksi voidaan määrätä 0,00 ainoastaan valtuuston tekemällä erillisellä päätöksellä 
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 ja 3,10 %. 
 

KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
 

että  yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,10 % (ei muutosta) 
että vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 0,65 % (ei muutosta) 
että  muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 1,30 % 

(ei muutosta) 
että  rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 4,00 % (ei muu-

tosta) 
että  yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,00 % (ei muu-

tosta) 
että   voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 2,85 % (ei muutosta) 
 

PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
_______________ 
  

Kvalt 12.11.2018 
 

PÄÄTÖS: 
 

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

1,30 % 
että  rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi vahvistetaan 4,00 % 
että  yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 0,00 %  
että   voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 2,85 % 
_______________  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
VALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
12.11.2018 

 
 
Sivu 
5/82 

 
 

Pöytäkirjatarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

 
 
14.11.2018 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: KST 176/2018 
 
 
45 §. TALOUS Tytäryhtiöiden puolivuotisraportti valtuustolle 

Liike- ja riskienhallintajaosto 8.10.2018 
Talous- ja henkilöstöpäällikkö: 

Konsernidirektiivin kohdan 1.1.2 mukaan kunnanhallitus antaa puolivuosittain raportin valtuustolle 
tytäryhtiöiden tavoitteiden saavutuksista ja yhtiöiden taloudellisen tilanteen kehityksestä sekä arvion 
tulevasta kehityksestä ja riskeistä. 
 
Konsernidirektiivin kohdan 10:n mukaan kirjallinen raportti tulee jättää kunnalle per 30.4 ja 31.8 koski-
en yhtiön toiminnan ja talouden kehitystä. Liike- ja riskienhallintajaosto käsitteli 17.9 § 53 kunnan ty-
täryhtiöiden osavuosikatsauksen per 31.8. Kaikki tytäryhtiöt, Kruunupyyn Sähkölaitos Oy, Kronoby 
Vatten och Avlopp Ab, Kiinteistö Oy Kronoby Bostäder, Ab Terjärv Vatten och Avlopp sekä Kiinteistö 
Oy Heimsjöliden, ovat jättäneet osavuosikatsauksen, Liite 1/45 /12.11.2018. Kaikilla tytäryhtiöillä on 
ollut tyydyttävä kehitys viimeisen vuoden aikana. Ne harvat olemassa olevat kielteiset poikkeavuudet 
tulevat tasoittumaan loppuvuoden aikana. 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Liike- ja riskienhallintajaosto ehdottaa kunnanhallitukselle 
että tytäryhtiöiden taloudelliset raportit siirretään kunnanvaltuustolle keskustelua 
 varten ja että raportit merkitään tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Jaosto päätti ehdotuksen mukaisesti. 
------------------------------- 
KH 29.10.2018 

 
KUNNANJOHTAJA: 
 
Kunnanhallitus siirtää tytäryhtiöiden taloudelliset raportit kunnanvaltuustolle ja ehdottaa 
että kunnanvaltuusto keskustelee raporteista ja merkitsee ne tiedoksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
____________ 
Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa Fastighets Ab Kronoby bos-
täderin osalta ja poistui kokoushuoneesta kyseisen asian käsittelyn ajaksi. 

 Kvalt 12.11.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi. 
________________ 
Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen käsittelemään asiaa Fastighets Ab Kronoby bos-
täderin osalta.  
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Dnr: KST 103/2018 
 
 
46 §. SÄÄNNÖT JA OHJEET   Hallintosäännön muutos 

Kh 18.6.2018 
Hallintojohtaja: 
Kunnan voimassa oleva hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 23.2.2017 § 10 ja tuli voimaan 1. 
kesäkuuta 2017. Viimeksi tehtiin iso muutos, joten ripeä päivitys pienempien yksityiskohtien tarkista-
miseksi on hyväksi. Hallintosäännön on pysyttävä ajan tasalla  ja voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisena ja siksi se vanhenee suhteellisen nopeasti. Koska viimeksi tehtiin isompi muutos, on myös 
tarkistettava tietyt yksityiskohdat hallintosäännössä, koska sitä on nyt noudatettu noin vuoden ajan. 
Jotta hallintosääntö pysyisi ajankohtaisena, sitä on jatkuvasti päivitettävä ja tämä tapahtuu demokraat-
tisimmin siten, että kunnan eri toimielimet ottavat kantaa siihen eri toimielinten näkökulmista. Menette-
lytapa ja aikataulu voisi olla, että toimielimet antavat lausuntonsa kunnanhallitukselle syksyn aikana ja 
että tarkistettu hallintosääntö käsitellään valtuustossa marraskuussa.  
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus lähettää hallintosäännön kunnan kaikille lautakunnille, jaostoille ja neuvostoille ja pyy-
tää muutosesityksiä viimeistään 20. syyskuuta 2018. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan.  
_______________ 

  
Kh 29.10.2018 
 
Kunnanjohtaja 
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 pyytää muutosehdotuksia hallintosääntöön 
kunnan kaikilta lautakunnilta, jaostoilta ja neuvostoilta viimeistään 20.9.2018.   
 
Kolme lausuntoa muutoksista saapui; sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta, tekninen ja ympä-
ristölautakunnalta sekä lupajaostolta. Yhteenveto lausunnoista löytyy Liiteessä 1/46 § / 
12.11.2018.  
 
Myös tarkastuslautakunta, Kruunupyyn aluelautakunta, Alavetelin aluelautakunta, nuorisoval-
tuusto ja vanhusneuvosto käsittelivät asiaa kukin omassa kokouksessaan. Näillä toimielimillä 
ei ollut huomauttamista hallintosäännöstä. 
 
Lausuntojen perusteella ja hallintosäännön käytännön kokemuksista johtuen hallintosään-
töön on tehty tiettyjä muutoksia. Muutokset on esitetty lihavoidulla tekstillä Liitteessä 2/46 § / 
12.11.2018.  
 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
 
että  hallintosääntö hyväksytään Liitteen 2/46 § / 12.11.2018 mukaan ja tulee voi-

maan 1.1.2019. 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
___________________  
  
Kvalt 12.11.2018: 
Keskustelun aikana Elisabeth Hagström ehdottaa päivä-sanan vaihtamista arkipäiväksi pykä-
lässä 107 hallintosäännön sivulla 38. Carl-Johan Enroth kannattaa esitystä.  Puheenjohtaja 
toteaa, että on kaksi ehdotusta ja on suoritettava nimenhuutoäänestys. Hän ehdottaa äänes-
tystavaksi, että se, joka äänestää kunnanhallituksen ehdotusta äänestää "ja" ja se, joka ää-
nestää Hagströmin ehdotusta äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 
ja-ääntä ja 19 nej-ääntä, Liite 3/42§ /12.11.2018. Hagströmin ehdotus, että kutsu valtuuston 
kokouksiin lähetetään vähintään neljä arkipäivää ennen kokousta, voitti. 
 
Elisabeth Hagström esittää kappaleen poistamista pykälässä 175 hallintosäännön sivulla 54, 
joka käsittelee palkkion alentamista, jos kokous kestää vähemmän kuin 30 minuuttia. Anders 
Ljungberg kannattaa esitystä. Puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja on suoritetta-
va nimenhuutoäänestys. Hän ehdottaa äänestystavaksi, että se, joka äänestää kunnanhalli-
tuksen ehdotusta äänestää "ja" ja se, joka äänestää Hagströmin ehdotusta äänestää "nej", 
mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 5 ja-ääntä ja 21 nej-ääntä, Liite 4/42§ 
/12.11.2018. Hagströmin ehdotus poistaa kappaletta, joka käsittelee palkkion alentamista jos 
kokous kestää vähemmän kuin 30 minuuttia, voitti. 
 
Elisabeth Hagström teki myös ponsiehdotuksen: "Hallintosääntö tulee tarkistaa kuluvan val-
tuustokauden aikana ja vahvistaa lautakuntien lukumäärä. Selvitys tulee tehdä teknisen, ym-
päristön ja rakennuksen osalta." Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta.  Ponsiehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestysten jälkeen päivitetyn hallintosäännön Liitteen 
2/46 § /12.11.2018 mukaan. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2019. 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavan ponnen "Hallintosääntö tulee tar-
kistaa kuluvan valtuustokauden aikana ja vahvistaa lautakuntien lukumäärä. Selvitys 
tulee tehdä teknisen, ympäristön ja rakennuksen osalta." 
_______________ 
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Dnr: KST 189/2018 
 
 
47 §. SOPIMUS   Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutos 

Kh 29.10.2018 § 232: 
Hallintojohtaja: 

Kokkolan pelastuslautakunta anoo kunnilta lausuntoja pelastustoimen yhteistoimintasopi-
muksesta viimeistään 31.10.2018. 
 
Alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 6 §:ssä todetaan 
 
"Kuntien paloasemat ja muut tilat ja kiinteistöt ovat kuntien omistuksessa. Pelastuslaitoksen 
käyttöön tulevat tilat rakentaa alueellaan kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kun-
nan omistukseen. Kunnat luovuttavat omistuksessaan ja käytössään olevat paloasemakiin-
teistöt pelastuslaitoksen käyttöön veloituksetta. Kiinteistöjen kunnossapidosta ja käyttökuluis-
ta huolehtii kiinteistön omistava kunta." 
 
Tämä merkitsee sitä, että kiinteistömenot eivät näy pelastuslaitoksen taloudessa mikä hei-
kentää vertailtavuutta todellisten tarpeellisten kulujen osalta alueen pelastustoimen tulevai-
suudessa. Vuoden 2019 talousarvio on laadittu siten, että vuokrakulut näkyvät pelastustoi-
men menoissa ja kuntien tuloissa netto nolla -periaatteella. 
 

Kokkolan pelastuslautakunta esittää pelastuslaitoksen alueen kunnille, että alueellisen 

pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 6 §:ää muutetaan 1.1.2019 lukien kuulu-

maan seuraavasti. Muutokset käyvät ilmi Liitteestä 1/47§ /12.11.2018. 
"Kuntien paloasemat ja muut tilat ja kiinteistöt säilyvät kuntien omistuksessa. Pelastuslaitok-
sen käyttöön tulevat tilat rakentaa kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omis-
tukseen. Pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti kunnilta tai kuntien omista-
milta kiinteistöyhtiöiltä. Kunta voi sopia myös, että pelastuslaitos vuokraa tarvitsemansa tilat 
muulta toimijalta, jolloin kunta vastaa täysimääräisesti tilojen kuluista alueellaan.  
Paloasemista maksetaan pääoma- ja käyttövuokraa. 
Pelastuslautakunta päättää tasapuolisista vuokran määräytymisperusteista ja kiinteistöjen 
vastuunjaosta.  
Pelastuslaitoksen maksama vuokra kiinteistön omistajalle on saman suuruinen kuin kunnan 
pelastuslaitokselle maksama korvaus kiinteistövuokrasta alueellaan." 
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
 
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle 
että  kunta hyväksyy pelastuslautakunnan ehdotuksen pelastustoimen yhteistoiminta-

sopimuksen muuttamisesta.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
________________ 
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Kvalt 12.11.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä pelastuslautakunnan ehdotuksen pe-
lastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttamisesta. 
__________________ 
Malin Åminne ilmoitti olevansa esteellinen, eikä hän osallistunut tämän pykälän käsittelyyn. 
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48 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

 
Soiten osavuotiskatsaus tammikuu-elokuu 2018. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksiantoasian tiedoksi. 
________________ 
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Dnr: KST 116/2018 
 
 
49 §.   LAUTAKUNNAT  Jäsenen ja varajäsenen valinta alueelliseen pelastuslautakuntaan  

Valtuusto 8.6.2017 § 29 

Hallintopäällikkö: 
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten Kokkolan kaupunginval-
tuusto 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 vastuulle. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-Pohjanmaan ja 

Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 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 pelastus-
lautakuntaan Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen hallintoa varten toimikau-
deksi 2017–2018. 
______________ 
 

Kh 17.9.2018 
 
Kokkolan kaupunginhallitus on 18.6.2018 käsitellyt alueellisen pelastuslautakunnan jäsenvalintaa ja 
todennut, että kuntien esitysten pohjalta lautakunta ei täytä tasa-arvolakia. Siitä syystä kaupunginhalli-
tus on päättänyt palauttaa asian sopimuskunnille. Sopimuskuntien tulee käsitellä asia valtuustossa ja 
ilmoittaa päätöksestä Kokkolan kaupunginhallitukselle 30.9.2018 mennessä. Kruunupyylle on myön-
netty lisäaikaa 5.10.2018 saakka.  
 
KUNNANJOHTAJAN ESITYS: 
Kunnanhallitus huomioi tasa-arvolain vaatimukset ja esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-Pohjanmaan ja 

Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 

 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
________________ 
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Valt 1.10.2018 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdottaa Adam Näsen jäseneksi ja Mats Lindhin vara-
jäseneksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
_______________ 
 
Kh 12.11.2018 
 
Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kruunupyyn kunnanvaltuuston päätösesityksen jäse-
nistä 22.10.2018 § 97, mutta Kokkolan kaupunginhallitus on sen jälkeen täytäntöönpanoko-
kouksessaan 29.10.2018 § 433 päättänyt, ettei se hyväksy Adam Näseä varsinaiseksi jäse-
neksi ja Mats Lindhiä varajäseneksi, koska he ovat palvelussuhteessa asianomaiseen lauta-
kuntaan nähden ja esittää valtuustolle, että se valitsee uudet edustajat. 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
että kunnanvaltuusto ehdottaa yhden jäsenen ja yhden varajäsenen Keski-

Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaan. 
 
Kunnanhallitus totesi pykälän välittömästi tarkastetuksi. 
________________ 
 
Kvalt 12.11.2018 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti ehdottaa Fredrik Näseä jäseneksi ja John-Erik Sandvikia vara-
jäseneksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastuslauta-
kuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
________________ 
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50 §. ALOITTEET 

- Tapani Myllymäki ym. Pro jätti aloitteen informaatiotilaisuuden järjestämisestä asukkaille ja 
yrittäjille, johon kutsutaan Keliberin edustaja(t) kertomaan toiminnasta, Liite 1/50 § 
/12.11.2018. 
 
- Elisabeth Hagström ym Pro jätti aloitteen lainanlyhennyksistä, Liite 2/50 § /12.11.2018. 
 
- Elisabeth Hagström ym Pro jätti aloitteen "Elinvoimainen 8", Liite 3/50 § /12.11.2018. 
 
PÄÄTÖS 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi aloitteet tietoonsa saatetuiksi ja siirsi ne valmisteltavaksi. 
_______________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät:40–41, 45, 48 ja 50 
 
HvalL 5 § /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 
    
    65101  VAASA 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät 42–44, 46–47 ja 49  30 päivää 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 14.11.2018. 
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. 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
      -     muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä postiosoite  

- päätös, johon haetaan muutosta 
miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan, sekä 

- muutosvaatimuksen perustelut 
 
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 €.  

 
 


