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§ 1 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

KuntaL § 54: 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. Kunnanvaltuuston työjärjestyk-
sessä voidaan määrätä myös pidemmästä kutsuajasta. 
 

KuntaL § 58 mom. 1: 
 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. 
 
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla 19.1.2017 ja kokous-
kutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä. 
 

 
PUHEENJOHTAJA 

 
1) toimittaa nimenhuudon, 

 
jonka jälkeen 
 
2) todetaan, onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja läsnä olevien valtuu-

tettujen määrä huomioon ottaen päätösvaltainen. 
 

PUHEENJOHTAJA TOIMITTI 
1) nimenhuudon ja totesi läsnäolijoiksi 34 varsinaista valtuutettua ja yhden 

varavaltuutetun 
 

jonka jälkeen 
 
2) kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien 

valtuutettujen lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
 

------ 
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§ 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville 
 

KuntaL § 62: 
 

Kunnan toimielimen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja al-
lekirjoittaa ja pöytäkirjanpitäjä varmentaa allekirjoituksellaan. 

 
KuntaL § 61: 

 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänes-
tänyt päätöstä vastaan, sekä asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätöseh-
dotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtä-
vä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset 
perustelut liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa 
päätöksestä. Esittelijä on vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, 
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 
 

KuntaL § 63: 
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi-
kaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen 
pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viran-
omainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄNEE 
 

1) valita kaksi valtuutettua tarkastamaan pöytäkirjan 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuuston päätti 
 
1) valita valtuutettu   ja  valtuutettu tarkastamaan pöytäkirja 2.2.2017 
 
2) pitää pöytäkirjan julkisesti nähtävänä kaupungintalolla 3.2.2017. 

 
 
------ 
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 ALLM 83/2016 
 
SSTYR 24.01.2017, § 5 
 

§ 3 Hakemus luottamustehtävistä vapauttamiseksi/ Roy Wilson 
 

Hallintosihteeri Markus Norrback: 
Roy Wilson hakee vapautusta kunnallisista luottamustehtävistään, joita ovat: 
 
K5 kuntayhtymän valtuuston jäsen 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsen 
 
Syynä on Wilsonin muutto toiselle paikkakunnalle, joten hän ei ole enää vaali-
kelpoinen. 
 
Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin to-
teaa luottamustoimen päättyneeksi, kuntalain § 78:n nojalla. Kuntayhtymän val-
tuustojäsenyyden osalta päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Roy Wilsonin todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luot-
tamustehtäviin Närpiön kaupungin edustajana, koska hän on muuttanut paikka-
kunnalta, 
 
että K5 kuntayhtymän valtuustoon valitaan uusi jäsen, 
 
että Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valitaan uusi jäsen. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Roy Wilsonille vapautuksen tehtävistään.  
 
Valtuutettu Nyqvist-Mannsén esitti John Bergin valintaa K5-kuntayhtymän val-
tuuston varsinaiseksi jäseneksi ja hänen uudeksi varajäsenekseen Karl-Gustav 
Svedjebäckiä.   
 
Valtuutettu Nyqvist-Mannsén esitti Björn Häggblomin valintaa Vaasan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän valtuuston varsinaiseksi jäseneksi.  
 
Esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 62/2016 
 

§ 4 Aloite resurssien myöntämiseksi nuorisosektorin ennaltaehkäi-
seviin toimenpiteisiin 

 
SSTYR 24.01.2017, § 7 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2016 valtuutettu Linda Pellfolk jätti 
aloitteen (liite 7 A) resurssien myöntämiseksi nuorisosektorin ennaltaehkäise-
viin toimenpiteisiin ehkäisemään alkoholin ja huumeiden käyttöä Närpiön nuor-
ten parissa. 
 
THL:n Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella alkoholin ja huumeiden käytön 
voidaan todeta lisääntyneen Närpiössä aiempiin vuosiin verrattuna. Koska ky-
symys nuorten alkoholin ja huumeiden käytöstä ylittää sektorirajat, kaupungin-
hallitus on pyytänyt lausunnot vapaa-ajan lautakunnalta, sivistyslautakunnalta 
sekä perusturvalautakunnalta (katso liitteet B–D). 
 
Huumeidenkäytön ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää. Näiden kysymysten käsit-
telyyn tarvitaan strategista ja järjestelmällistä lähestymistapaa sekä eri toimie-
linten ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. 
 
Närpiön kaupungissa huumeiden ennaltaehkäisyn päävastuu on vapaa-ajan 
lautakunnalla, joka vastaa raittiustyöstä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, 
että nuoriso- ja vapaa-aikasektorin vastaavat viranhaltijat koordinoivat huu-
meidenkäytön ennaltaehkäisyä. Olisi myös toivottavaa laajentaa yhteistyötä K5 
kuntayhtymän ja sen päihdekoordinaattoreiden kanssa. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 

 
että raittiustyöstä vastaavat viranhaltijat hakevat yhteistyön laajentamista K5 
kuntayhtymän ja sen päihdekoordinaattoreiden kanssa sekä muiden, päih-
teidenkäytön ennaltaehkäisyyn liittyvien toimielinten ja viranomaisten kanssa, 
 
että vapaa-ajan lautakunta ottaa resurssitarpeen huomioon budjettityön yhtey-
dessä raittiustyön momentilla toimenpiteisiin, joilla pyritään ehkäisemään nuor-
ten alkoholin ja huumeiden käyttöä, 
 
että aloite on näin ollen loppuunkäsitelty. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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(§ 4 jatkuu) 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Valtuutettu Linda Pellfolk esitti, että 5.000 euroa otetaan lisäbudjettiin, mutta 
esitystä ei kannatettu.  
 
Valtuutettu Marianne Nygårds esitti asian palauttamista kaupunginhallitukseen, 
mutta palautusesitystä ei kannatettu.  
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olav Sjögård esitti, että päätöstekstiin ote-
taan mukaan seuraava sanamuoto  
 
että vastaavat viranhaltijat laativat selkeän suunnitelman ja toimenpide-
ehdotukset sekä  
 
että lisäbudjetti otetaan käsittelyyn viimeistään syksyn ensimmäisessä valtuus-
ton kokouksessa.  
 
Esitystä kannatti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund.  

 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 

------ 
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ALLM 9/2017 
 

§ 5 Luettelo käsittelemättömistä aloitteista 
 

SSTYR 24.01.2017, § 8 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen on ennen 
helmikuun loppua annettava kaupunginvaltuustolle luettelo aloitteista, joita ei 
ole käsitelty valmiiksi. 
 
Neljä aloitetta on käsittelemättä, katso liite. 
 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen luettelo aloitteista, joita ei ole käsitelty loppuun, merkitään tiedoksi. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 15/2017 
 

§ 6 Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto-
jen toimikauden pidentäminen 

 
SSTYR 24.01.2017, § 16 
 

Hallintosihteeri Markus Norrback: 
Uuden kuntalain (410/2015) mukaan kuntavaalit ajoitetaan huhtikuulle 2017, 
minkä vuoksi kunnan toimielinten nykyistä toimikautta pidennetään 31.5.2017 
saakka eli siihen saakka, kunnes uudet luottamushenkilöt on valittu. 
 
Suomen Kuntaliitto on tulkinnut, että luottamushenkilöiden toimikauden jatka-
minen koskee kunnan kaikkia toimielimiä. Kaupunginvaltuuston ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtajistot on kuitenkin valittu normaalista toimikaudesta 
poikkeavalle kaudelle. Hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus vali-
taan kahdeksi vuodeksi, kun taas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kau-
punginvaltuuston erillisellä päätöksellä § 3, 2015, valittu kaksivuotiselle kaudel-
le. Koska puheenjohtajistoja ei voida luokitella virallisiksi toimielimiksi ja koska 
toimikausi poikkeaa valtuuston toimikaudesta, Suomen Kuntaliitto tulkitsee ti-
lannetta niin, että puheenjohtajistot on valittava 31.5.2017 saakka, kunnes pi-
dennetty toimikausi päättyy. Se voidaan tehdä esim. uudelleenvalinnalla. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
 että kaupunginhallituksen puheenjohtajiston toimikautta pidennetään 31.5.2017 
saakka, 
 
että kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikautta pidennetään 31.5.2017 
saakka. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 14/2017 
 

§ 7 Sopimuksen hyväksyminen / Ab Närpes Dynamo Net Oy 
 
SSTYR 24.01.2017, § 18 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupungilla on tällä hetkellä palvelu- ja tukisopimus Ab Närpes Dyna-
mo Net Närpiö Oy:n kanssa, joten kaupunki ostaa valtaosan IT-palvelustaan 
Dynamo Netiltä. Närpiön kaupunki ja Dynamo Net ovat käyneet keskusteluja 
siitä, että Dynamo Netin nyt Närpiön terveyskeskuksen tiloissa voimassa ole-
van sopimuksen mukaisesti työskentelevä henkilökunta siirtyisi kaupungin pal-
velukseen tulevien organisaatiomuutosten vuoksi. Kaikkiaan on kyse kahdesta 
henkilötyövuodesta, siis yhdestä ohjelmistonhallinnoijasta ja yhdestä IT-
hallinnoijasta. 
 
Kaupunki ja Dynamo Net ovat laatineet henkilöstön siirtymistä koskevan sopi-
musluonnoksen, joka on liitteenä. Dynamo Netin hallitus on käsitellyt sopimusta 
ja hyväksynyt sen 16.1.2017. Lisäksi kyseisen henkilöstön kanssa on käyty 
neuvotteluja, ja he ovat antaneet suostumuksensa siirtoon. Henkilöstön siirron 
on ajateltu tapahtuvan sovitun mukaisesti 1.3.2017. 
 
Siirto vaatii osaltaan myös talousarvion sisäisiä muutoksia. Henkilöstösiirron 
vuoksi esitetään samanaikaisesti seuraavien tulosaluiden välisiä talousarviova-
rojen siirtoa: 
 
Kaupunginhallitus: ATK-toiminnot, vähennys 75 000 € 
 
Perusturvalautakunta: Hallinto, terveydenhuolto, vakinaisen henkilökunnan pal-
kat, lisäys 60 000 € sekä henkilösivukulut 15 000 €, yhteensä 75 000 €. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen sopimus koskien kahden henkilötyövuoden siirtymistä Ab Närpes 
Dynamo Net Närpiö Oy:ltä kaupungille hyväksytään, 
 
että tehdään talousarviomuutos siten, että 75 000 € siirretään kaupunginhalli-
tukselta perusturvalautakunnalle yllä olevan valmistelun mukaisesti. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------ 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
------ 
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ALLM 12/2017 
 

§ 8 Kauppakirjan hyväksyminen / ostaja: Johan Sund 
 

SSTYR 24.01.2017, § 19 
 

Kaavoittaja Malin Haka: 
Kaupunginhallitus on 26.1.2016 § 8 vastaanottanut Erik Nordmanin testament-
taamat varat ja päättänyt, että kyseiset varat käytetään ensisijaisesti Pörte-
hemmetin vanhusten asumisyksikköön ja että perusturvalautakunnalle anne-
taan oikeus hallinnoida varoja. Testamentti realisoidaan myymällä metsäkiin-
teistö siitä eniten tarjoavalle. Metsänhoitoyhdistys Österbotten on arvioinut 
metsäkiinteistön perukirjoituksen yhteydessä. 
 
Metsäkiinteistö koostuu kahdesta palstasta, jotka tarjottiin myyntiin 19.11.2016 
Syd-Österbotten-lehdessä ja Pohjalaisessa sekä kaupungin kotisivuilla julkais-
tulla ilmoituksella. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan palstakohtaisesti. 
 
Palstasta 1, joka kattaa noin 17,2 hehtaaria, jätettiin määräaikana 10 tarjousta. 
Johan Sund jätti korkeimman tarjouksen, 80.434 euroa. 
 
Kauppakirja on laadittu, koska tarjousta voidaan pitää riittävän korkeana ja kos-
ka se muiltakin osin täyttää ilmoituksen mukaiset vaatimukset. 
 
Myynti koskee noin 17,2 hehtaarin suuruista aluetta kiinteistöstä Forsbäck 
RN:ro 13:107 Pirttikylän kylässä, kauppahintana 80.343 euroa. 
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen Närpiön kaupungin ja Johan Sundin välinen kauppakirja hyväksy-
tään. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 13/2017 
 

§ 9 Kauppakirjan hyväksyminen / ostaja: Mats Nordman 
 

SSTYR 24.01.2017, § 20 
 

Kaavoittaja Malin Haka: 
Kaupunginhallitus on 26.1.2016 § 8 vastaanottanut Erik Nordmanin testament-
taamat varat ja päättänyt, että kyseiset varat käytetään ensisijaisesti Pörte-
hemmetin vanhusten asumisyksikköön ja että perusturvalautakunnalle anne-
taan oikeus hallinnoida varoja. Testamentti realisoidaan myymällä metsäkiin-
teistö siitä eniten tarjoavalle. Metsänhoitoyhdistys Österbotten on arvioinut 
metsäkiinteistön perukirjoituksen yhteydessä. 
 
Metsäkiinteistö koostuu kahdesta palstasta, jotka tarjottiin myyntiin 19.11.2016 
Syd-Österbotten-lehdessä ja Pohjalaisessa sekä kaupungin kotisivuilla julkais-
tulla ilmoituksella. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan palstakohtaisesti. 
 
Palstasta 2, joka kattaa noin 13 hehtaaria, jätettiin määräaikana viisi tarjousta. 
Mats Nordman jätti korkeimman tarjouksen, 26.500 euroa. 
 
Kauppakirja on laadittu, koska tarjousta voidaan pitää riittävän korkeana ja kos-
ka se muiltakin osin täyttää ilmoituksen mukaiset vaatimukset. 
 
Myynti koskee noin 13 hehtaarin suuruista aluetta kiinteistöstä Forsbäck RN:ro 
13:107 Pirttikylän kylässä, kauppahintana 26.500 euroa. 
 
Liitteinä ovat kauppakirjaehdotus ja kartta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että oheinen Närpiön kaupungin ja Mats Nordmanin välinen kauppakirja hyväk-
sytään. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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TEK 32/2014 
 

§ 10 Närpiön palvelukeskuksen/keittiön ja aulan luonnospiirustus-
ten, rakennustapaselostuksen ja alustavan kustannusesityk-
sen hyväksyminen 

 
TEKN 18.01.2017, § 4 
SSTYR 24.01.2017, § 21 

 
Tämän vuoden talousarvioon on varattu 2,1 milj. euroa Närpiön palvelukeskuk-
sen/keittiön ja aulan suunnitteluun ja rakentamiseen. Uudisrakennuksen pinta-
ala on n. 2 480 m2 ja saneerattavan osan n. 790 m2. 
 
Vuosien 2018–2019 taloussuunnitelmaan on lisäksi varattu 3,8 milj. euroa tä-
hän hankkeeseen. 
 
Rakennushanke koostuu kahdesta osasta, keittiöosasta ja sisääntulo-osasta. 
Ne rakennetaan kahdessa eri vaiheessa. Keittiö rakennetaan ensin, jonka jäl-
keen nykyinen keittiörakennus puretaan ja rakennetaan aula. Keittiöosa sisäl-
tää keittiön lisäksi myös ruokasalin ensimmäisessä kerroksessa. Kellarikerrok-
sessa on henkilökunnan pukuhuone, varastotilat sekä tekniset tilat. 
 
Sisääntulo-osassa on aulan lisäksi kokoushuoneita sekä sosiaalitilat. Kellarin 
yhdyskäytävä yhdistää Efraimin ja vuodeosaston toisiinsa. 
 
Pihassa on roskahuone, generaattorihuone sekä vahtimestarin varasto. Ne pal-
velevat koko kokonaisuutta. 
 
Koska talonrungot liitetään nykyisiin rakennuksiin, siihen tarvitaan enemmän 
resursseja ja lisää budjettivaroja. 
 
Arkkitehtisuunnittelun hoitaa Ab Byggbotnia Oy, rakennesuunnittelun Oy Cont-
ria Ab, LVIA- ja sähkösuunnittelun Oy Avecon Ab sekä sprinklerisuunnittelun 
Oy Palotekninen insinööritoimisto Ab. 
 
Hankkeen sisältö ja tarkemmat neliömetrit käyvät ilmi liitteestä. 
 
Rakennuskustannuksiksi on arvioitu 5,9 milj. euroa. 
 

Tekninen johtaja esittää: 
Lautakunta esittänee kaupunginhallitukselle 
 
että luonnospiirustukset ja rakennustapaselostus hyväksytään. 
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(§ 10 jatkuu) 
 
Tekninen lautakunnan päätös: 

Tekninen johtaja Edd Grahn esitti luonnospiirustukset. 
 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
____ 
 

Kaupunginjohtajan esitys 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että liitteenä luonnospiirustukset ja rakennustapaselostus hyväksytään 
Närpiön palvelukeskuksen/keittiön ja aulan suunnitteluun ja rakentamiseen. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Valtuutettu Marjo Österdahl jätti ponnen, joka kuului seuraavasti: 
 
Jos tämä hanke ylittää 5,9 miljoonan euron budjetin tai jos tarvitaan sisäisiä 
budjettisiirtoja, asia on käsiteltävä kaupunginvaltuustossa mahdollisimman pi-
kaisesti. 
 
Valtuutettu Emina Arnautović ym. valtuutetut kannattivat Österdahlin esitystä. 
 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityk-
sen valtuutettu Österdahlin ponnella lisättynä. 

 
------ 
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ALLM 79/2016 
 

§ 11 Perusturvajohtajan valinta 
 

SSTYR 24.01.2017, § 26 
 

Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist: 
Tony Pellfolk on hakenut eroa perusturvajohtajan virasta 1.2.2017 lukien, koska 
hänet on valittu toisen organisaation virkaan. Mikäli hänelle myönnetään ero 
perusturvajohtajan virasta, virkaan on valittava uusi viranhaltija. 
 
Närpiön kaupungin hallintosäännön mukaan perusturvajohtajan valinnasta 
päättää kaupunginvaltuusto. Toimivaltaisen viranomaisen on julistettava vaki-
nainen virka julkisesti haettavaksi. Valinta voisi aikatauluarvion mukaan tapah-
tua kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2017. Sitä ennen hakijoille annet-
taisiin mahdollisuus tulla valtuuston haastateltaviksi. Haastattelujen valmiste-
luun nimettäneen johtavista luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva 
työryhmä. 
 
Perusturvajohtajan pääasialliset tehtävät ovat tehtävänkuvauksen mukaan seu-
raavanlaiset: 
 
- Organisoida ja johtaa perusturvaosaston työtä 
- Toimia esittelijänä perusturvalautakunnassa 
- Huolehtia henkilöstöasioista hallintosäännön mukaisesti 
- Toteuttaa muut kaupunginhallituksen, perusturvalautakunnan ja kau-

punginjohtajan määräämät tehtävät 
 
Perusturvajohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkin-
to. Työssä tarvittavasta osaamisesta voidaan mainita: 
 
- Perusturvan ja hallinnon työkokemus 
- Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisukyky, hyvä ruotsin ja hyvä suomen 

kielen taito 
- Hyvä yhteistyökyky, hyvä organisaatiokyky ja hyvä johtamiskyky 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että mikäli nykyiselle viranhaltijalle myönnetään ero, perusturvajohtajan virka ju-
listetaan julkisesti haettavaksi 
 
että viran koeaika on kuusi kuukautta ja 
 
että nimetään työryhmä valmistelemaan virkaa hakevien haastatteluja. 
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(§ 11 jatkuu) 
 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja nimettiin seuraava työryhmä: kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, perusturvalauta-
kunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, perusturvajohtaja sekä henkilöstö-
päällikkö. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Yhdeksän henkilöä on hakenut virkaa määräaikaan mennessä. Hakijat esitel-
lään oheisessa luettelossa. Hakijoiden haastatteluja valmistelemaan valittu työ-
ryhmä on kokoustanut ja todennut, että kelpoisuusvaatimukset täyttäviksi haki-
joiksi voidaan katsoa Jim Eriksson, Peter Guss, Britt-Mari Kaarre, Tiia Krooks, 
Tarja Makkonen, Riitta Palmberg ja yksi henkilö, joka toivoo, ettei hänen tieto-
jaan anneta julkisuuteen. Nämä henkilöt kutsutaan haastatteluun torstaina 19. 
tammikuuta tai maanantaina 23. tammikuuta 2017. Kaupunginvaltuutetuilla se-
kä perusturvalautakunnalla on mahdollisuus olla läsnä haastatteluissa. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että hakijoiden ansioiden ja tehtyjen haastattelujen nojalla yksi hakijoista vali-
taan Närpiön kaupungin uudeksi perusturvajohtajaksi ja 
 
että viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että Jim Eriksson valitaan uudeksi perusturvajohtajaksi ja  
 
että viran koeaika on kuusi kuukautta. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Valtuutettu Ledamot Linda Pellfolk esitti, että uusi perusturvajohtaja valitaan 
vaalilla.  
 
Kaupunginvaltuusto suoritti vaalin suljettuna lippuäänestyksenä. Pöytäkirjantar-
kastajat kutsuttiin ääntenlaskijoiksi.  
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Valtuutettu Britta Stenberg ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian 
käsittelyyn.  

 
Kun kaikki valtuutetut olivat jättäneet äänestyslippunsa puheenjohtajalle ja pöy-
täkirjantarkastajat olivat tarkastaneet äänet, puheenjohtaja Mikaela Björklund 
totesi, että Jim Eriksson oli saanut 31 ääntä, Tia Krooks yhden (1) äänen, Peter 
Guss yhden (1) äänen ja että vaalissa oli jätetty yksi (1) tyhjä ääni.    
 
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto oli näin ollen päättänyt 
 
että uudeksi perusturvajohtajaksi valitaan Jim Eriksson ja 
 
että koeaika on kuusi kuukautta.  

 
 

------ 
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ALLM 17/2017 
 

§ 12 Takausvastuun pidentäminen / Närpiön Kaukolämpö Oy 
 
SSTYR 24.01.2017, § 29 
 

Hallintosihteeri Markus Norrback: 
Kaupunginvaltuusto myönsi 24.4.2006 § 18 takauksen 3,5 miljoonan euron lai-
nalle, jonka Närpiön Säästöpankki myönsi Närpiön Kaukolämpö Oy:lle. Alkupe-
räinen laina-aika oli 10 vuotta ja laina nostettiin 27.2.2007. Lainasta on nyt jäl-
jellä 2.450.000 euroa. Alkuperäistä lyhennyssuunnitelmaa on muutettu, koska 
yhtiö on sen sijaan lyhentänyt lainaa korkeammalla korolla. Muutetun lyhennys-
suunnitelman mukaista laina-aikaa on jäljellä seitsemän vuotta. Koska alkupe-
räinen takaussitoumus päättyy 28.2.2017, sitä on pidennettävä seitsemällä 
vuodella muuttuneen lyhennyssuunnitelman mukaisesti. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 

 
että Närpiön kaupunki pidentää Närpiön Säästöpankista otetun lainan 496310-
82155131 (2,45 milj. €) takausvastuuta seitsemällä vuodella. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sven Jerkku ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Sven Jerkku ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
 

------ 
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§ 13  Aloitteen esittäminen 
 
Kun esityslistan asiat oli käsitelty loppuun, valtuutettu Tanja Eklund ym. esittivät 
oheisen aloitteen. 
 

------ 
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VALITUSOSOITUS 
 

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
 Valitusoikeus 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdis-
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen). 

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymis-
tä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tie-
doksianto tapahtuu sähköisesti, osapuolen katsotaan saaneen pää-
töksestä tiedon kolmen päivän kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 

 
Valitusviranomainen 

 
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus. 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 56 42760 
Puhelinnumero: 029 56 42611 
 
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 08:00-16:15 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
– päätös johon haetaan muutosta 
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– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muu-
tosta siihen vaaditaan tehtäväksi 

– perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut 
tarpeelliset yhteystiedot. Mikäli valitusviranomaisen päätöksen saa an-
taa tiedoksi sähköisenä ilmoituksena, tulee ilmoittaa myös sähköpos-
tiosoite. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä. 
 
Valitukseen on liitettävä 
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljen-

nöksenä 
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai 

muu selvitys valitusajan alkamisesta 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Oikeudenkäyntimaksu 

 
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeuden-
käyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
26.7.1993/701. 

 
Pöytäkirja 

 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi tilata Närpiön kau-
pungin kirjaamosta. 
 
Postiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Käyntiosoite: Kyrkvägen 2, 64200 Närpiö 
Sähköpostiosoite: staden@narpes.fi 
Faksinumero: 06 2241 285 
Puhelinnumero: 06 2249 111 
Kunnan kirjaamon aukioloaika: 08:00-15:45 
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