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ASIAT: §§ 31 -67  

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja 

 
 

Erik Ulfvens  Mikaela Björklund 

§§ 1-4    

Pöytäkirjanpitäjä 

 
 

Björn Häggblom 
 

PÖYTÄKIRJA ON TAR-
KASTETTU 

Aika 9.6.2017 

 

Johanna Borg       Roger Kronlund 
 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 
NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 9.6.2017   Otteen oikeaksi todistaa: 
Närpiön kaupungintalo 

 

Björn Häggblom 
hallintojohtaja 
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§ 31 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuuden toteaminen 
 

KuntaL § 94: 
 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto. 
”Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa 
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voi-
daan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset vä-
lineet ja yhteydet ovat käytettävissä.” 
 

KuntaL § 103 mom. 1: 
 
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista 
on läsnä. 
 
Kokouskutsusta on annettu yleisesti tieto ilmoitustaululla 26.5.2017 ja kokous-
kutsu on lähetetty valtuutetuille samana päivänä. 

 
Vuosiltaan vanhin valtuutettu 
 
1) toimittaa nimenhuudon 

 
jonka jälkeen 
 

2) todetaan, onko kokous laillisesti kokoon kutsuttu ja läsnä olevien valtuutettu-
jen lukumäärän perusteella päätösvaltainen. 

 
Kaupunginvaltuuston päätös: 
 
1) Erik Ulfvens, joka vuosiltaan vanhimpana valtuutettuna toimi puheenjohtaja-

na, toimitti nimenhuudon, jossa läsnäolijoiksi todettiin 32 varsinaista valtuu-
tettua sekä 3 varavaltuutetettua. 

 
2) Kokous todettiin näin ollen laillisesti kokoon kutsutuksi ja läsnä olevien jä-

senten lukumäärän perusteella päätösvaltaiseksi. 
 
------ 
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§ 32 Pöytäkirjan tarkastaminen ja asettaminen julkisesti nähtäville 
 

KuntaL § 107: 
 

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

 
KuntaL § 106: 

 
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 § 140: 
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 Johanna Borg ja valtuutettu Roger Kronlund tarkastamaan 
pöytäkirja 9.6.2017 kl. 8.00 

 
2) pitää pöytäkirjan julkaisesti nähtävänä kaupingintalolla 9.6.2017 sekä kau-

pungin verkkosivuilla www.narpes.fi. 
------ 
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 ALLM 31/2017 
 

§ 33 Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan vaali toimikaudelle 2017–
2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kuntalain § 15:ssä säädetään vaalista. Luottamushenkilöiden vaali on toimitet-
tava joko enemmistövaalina tai suhteellisena vaalina. Suhteellisessa vaalissa 
on soveltuvin osin noudatettava kuntavaalin säädöksiä ja Närpiön kaupungin 
hallintosäännön määräyksiä. 
 
Hallintosäännön § 120:ssä säädetään valtuuston vaalilautakunnasta seuraa-
vaa: 
 
”Valtuuston vaalilautakunta 
 
Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtai-
nen varajäsen. 
 
Valtuusto valitsee valtuutetuiksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin 
päätä.” 
 
Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain säädösten seurauksena 
kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta 
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen niin 
vasinaisia jäseniä kuin varajäseniäkin. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
1. että viisi valtuutettua valitaan kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan jäse-

neksi sekä kullekin heille henkilökohtainen varajäsen valtuuston toimikau-
deksi vuosille 2017–2021 sekä 

 
2. että yksi valituista nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi 

noudattaen samaa menettelytapaa kuin valtuuston puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan vaaliin on säädetty. 
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(§ 33 jatkuu) 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti:: 
 
1) valita kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan seuraavat varsinaiset jäse-

net ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2017–2021: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Jerkku Sven  Norrback Daniel 
Esch Michaela Borg Johanna 
Pellfolk Linda Arnautovic´ Emina 
Svedjebäck Karl-Gustav Grönberg Hans Göran 
Kronlund Roger Rönnholm Pia 
 

2) nimetä kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Sven 
Jerkku ja varapuheenjohtajaksi Michaela Esch. 
 

------ 
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ALLM 32/2017 
 

§ 34 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalain § 18:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole 
päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja va-
litaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Kuntalain mukaan valtuusto saa näin ollen päättää niin varapuheenjohtajien 
määrän kuin sen ajan, jolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan. Jos 
valtuusto haluaa valtuuston neljävuotiskautta lyhyemmän toimiajan, sen on teh-
tävä asiassa erillinen päätös. 
Samoin varapuheenjohtajien lukumäärä on vahvistettava ennen vaalin toimit-
tamista. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginvaltuustoa 
 
1. päättämään toimikaudesta, joksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja valitaan 
 
2. vahvistamaan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien lukumäärän 
 
3. valitsemaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ottaen huomioon yllä 
mainitut lakisäädöksen. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) päättää toimikaudeksi, joksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja vara-

puheenjohtaja valitaan, kaksi (2) vuotta, 
 

2) vahvistaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien lukumääräksi kolme 
(3) sekä 
 

3) valita Mikaela Björklund puheenjohtajaksi, Gun Granlund I varapuheen-
johtajaksi, Göran Gjäls II varapuheenjohtajaksi, Kenneth Högback III vara-
puheenjohtajaksi. 

 
------ 
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ALLM 33/2017 
 

§ 35 Kaupunginhallituksen vaali vuosille 2017–2019 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalain §§ 30–36 säädetään kunnanhallituksen ja muiden toimielinten vaalis-
ta. Kaupunginvaltuusto valitsee hallituksen jäsenet kesäkuun kokouksessa. 
 
Hallintosäännön § 8:n mukaan kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaisten jäsenten keskuudesta nime-
tään puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Heidät vali-
taan samassa vaalitoimituksessa. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuot-
ta. 
 
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain § 73:ssa. Vaali-
kelpoisuussäädökset ovat liitteenä. 
 
Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain säädösten mukaan kun-
nallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta 
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen niin 
vasinaisia jäseniä kuin varajäseniäkin. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
1. että kaupunginhallitukseen valitaan toimikaudelle 2017–2019 yksitoista 
(11) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen sekä 
 
2. että kaupunginhallituksen jäsenten keskuudesta valitaan puheenjohtaja 
sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja ottaen huomioon yllä mainitut 
säädökset. 
 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1. valita kaupunginhallitukseen toimikaudelle 2017-2021 seuraavat jäsenet sekä 
henkilökohtaiset varajäsenet: 
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Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Sjögård Olav   Harf Kurt 
Jerkku Sven   Wester Thomas 
Österdahl Marjo  Smeds-Nylund Ann-Sofie 
Arnautovic´ Emina  Häggqvist Jeanette 
Eklund Tanja   Kakkuri Beatrice 
Esch Michaela   Dahlbo Daniel 
Nyqvist-Mannsén Marianne  Forsén Marja 
Svedjebäck Karl-Gustav  Simons Stig 
Åberg Lasse   Granbäck Linda 
Österberg Bengt  Sjöström Roberth 
Sjöqvist Peter   Kronlund Roger 

 
2. valita kaupunginhallitukseen Olav Sjögård puheenjohtajaksi, Sven Jerkku en-

simmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Marjo Österdahl toiseksi vara-
puheenjohtajaksi. 

 
------ 
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ALLM 34/2017 
 

§ 36 Tarkastuslautakunnan vaali vuosille 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalain § 121:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikaut-
taan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä var-
ten. 
 
Tarkastuslautakunta  
 

1) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat, 

2) arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa 
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar-
koituksenmukaisella tavalla, 

3) arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta ali-
jäämää, 

4) huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta, 

5) valvoo 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden nou-
dattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi, 

6) valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosään-
nön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

 
Hallintosäännön § 9:n mukaan lautakunta koostuu kolmesta (3) viiteen (5) jä-
senestä sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tilintarkastajaksi 
valitulla on läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa. 
 
Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole 
 
1. kunnanhallituksen jäsen, 
2. pormestari tai apulaispormestari, 
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin 

tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu lä-
heinen, 

3. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai 
 säätiön palveluksessa tai 
4.  henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen 
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(§ 36 jatkuu) 
 

Miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta annetun lain säädösten mukaan kun-
nallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta 
kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen niin 
vasinaisia jäseniä kuin varajäseniäkin. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
1. että tarkastuslautakuntaan valitaan toimikaudelle 2017–2021 kolmesta (3) 

viiteen (5) jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtainen varajäsen sekä 
 
 2. että tarkastuslautakunnan jäsenten keskuudesta valitaan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ottaen huomioon yllä mainitut säädökset. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1. valita tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2017-2021 seuraavat jäsenet  
sekä henkilökohtaiset varajäsenet 
 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Pellfolk Linda  Berg Kerstin 
Viklund Matts-Erik  Storgeust Kjell 
Grandell Ove  Åbonde Kristin 

 
2.  valita tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Linda Pellfolk ja  

varapuheenjohtajaksi Matts-Erik Viklund 
   

------ 
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ALLM 35/2017 
 

§ 37 Kaupunginvaltuuston kokouksista tiedottaminen v. 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalain § 94:ssä säädetään valtuuston kokouksista. Lisäksi kaupungin hallin-
tosäännön § 95:ssä on tarkemmat määräykset valtuuston kokoukseen kutsumi-
sesta ja kokouksesta tiedottamisesta. Kutsu valtuuston kokoukseen on lähetet-
tävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erik-
seen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Sa-
massa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Mikäli esillä 
on asioita, jotka vaativat käsittelyä kiireisessä järjestyksessä, kutsu voidaan lä-
hettää vähintään nejä päivää ennen kokousta. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että tieto valtuuston kokouksista toimikaudella 2017–2021 tuodaan yleiseen tie-
toon siten, että kokouksesta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla.  
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä täydennyksellä, että toimivaltainen 
kunnallinen viranomainen voi sen lisäksi, mitä kuntalaissa säädetään, tuoda 
tarvittaessa tiedoksiantoja tiedoksi muulla tavoin viranomaisen päätöksen mu-
kaisesti 

 
------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Ehdotus hyväskyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 36/2017 
 

§ 38 Kunnallisista tiedotuksista kuuluttaminen v. 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kuntalain § 29:ssä säädetään, että kunnan on tiedotettava kunnan toiminnasta 
kuntalaisille, kunnan palvelujen käyttäjille, organisaatioille ja muille yhteenliitty-
mille.  
 
Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmis-
telusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tar-
peellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huo-
lehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että 
yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu. 
 
Myös täydentäviä tiedotuskanavia, kuten esimerkiksi När-tv:n tekstisivuja, voi-
daan tarvittaessa käyttää tuomaan tiettyjä tiedonantoja kuntalaisten tietoon 
myös muulla tavalla. 
  

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että toimivaltainen kunnallinen viranomainen voi sen lisäksi, mitä kuntalaissa 
säädetään, tuoda tarvittaessa tiedoksiantoja tiedoksi muulla tavoin viranomai-
sen päätöksen mukaisesti. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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ALLM 37/2017 
 

§ 39 Keskusvaalilautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Vaalilain § 13:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen 
kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen mää-
rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetet-
tava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Närpiön kaupungin 
hallintosäännön mukaan keskusvaalilautakunnassa on oltava seitsemän vara-
jäsentä. 
 
Kaupunginvaltuusto valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenet niistä puolueista 
ja muista ryhmistä, jotka olivat asettaneet kaupungissa ehdokkaita edellisissä 
kuntavaaleissa. 

 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. 
 
Vaalilain muotoilun vuoksi puheenjohtajat valitaan ensin, sitten kolme muuta jä-
sentä ja sen jälkeen varajäsenet (jotka eivät ole henkilökohtaisia). Lopuksi va-
rajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähin-
tään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus kos-
kee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 
Keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu huolehtia sellaisista tehtävistä, jotka 
kuuluvat kunnalliset, alueelliset ja valtiolliset vaalit sekä europarlamenttivaalit ja 
neuvoa-antavat kansanäänestykset. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto  
 
1) valitsee keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
 
2) valitsee kolme varsinaista jäsentä, 
 
3) valitsee seitsemän varajäsentä sekä vahvistaa varajäsenten järjestyk-
sen. 

 
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita keskusvaalilautakuntaan Hanna Stenholm puheenjohtajaksi ja Kurt 

Björkbacka varapuheenjohtajaksi, 
 

2) valita Ann-Christin Helenelund, Henrik Rönnqvist och Peter Ruths  
jäseniksi 

 
3) valita Peter Lassus, Namka Gutic´, Annica Riddar, Topi Kanerva, Lena 

Teir, Roland Back ja Sture Häggblom varajäseniksi. 
 

------ 
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ALLM 38/2017 
 

§ 40 Perusturvalautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupunginvaltuusto valitsee perusturvalautakuntaan yksitoista (11) jä-
sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten keskuu-
desta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto tekee samanaikai-
sesti päätöksen toimikaudesta. 
 
Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, jossa on kolme jäsentä, jotka lauta-
kunta valitsee. 

 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 
Sosiaalihuoltolain 8 §:n mukaan valtion virkamies, jonka tehtäviin kuuluu sosi-
aalihuollon ohjaus ja valvonta, ei ole virka-alueellaan vaalikelpoinen lautakun-
taan. 
 
Maakuntauudistus voi vaikuttaa lautakunnan toimikauteen. Mikäli uudistus as-
tuu voimaan hallituksen ilmoittaman esityksen mukaan, lautakunnan päätösval-
taan kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirretään kunnalta uuteen 
maakuntaan 1.1.2019 alkaen. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee perusturvalautakuntaan yksitoista jäsentä sekä heille henkilö-
kohtaiset varajäsenet sekä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

 Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 
 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1.  valita seuraavat jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet: 
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Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Borg Johanna  Grönberg Nina 
Kentala Riitta  Smeds-Nylund Ann-Sofie 
Grönberg Hasse  Nybacka Anders 
Kekic´Nedim   Langels Petter 
Norrback Bengt  Svanström Ulla 
Pihlgren-Haaparanta Rita  Strandholm-Finne Helena 
Snickars Johan  Eklund-Back Eivor 
Strömbäck David  Enlund Victor 
Åbonde Kristin  Svedjebäck Karl-Gustav 
Åström Marina  Backa Henrik 
Rönnholm Pia  Senkas Britt-Helen 
 
2)   valita Johanna Borg puheenjohtajaksi och Riitta Kentala vara-
puheenjohtajaksi. 

 
------ 
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ALLM 39/2017 
 

§ 41 Sivistyslautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupunginvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä 
ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten keskuudesta va-
litaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto tekee samanaikaisesti päätök-
sen toimikaudesta. 
 
Sivistyslautakunnassa on ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusjaosto sekä 
suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusjaosto. Jaostoissa on viisi (5) jäsen-
tä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jaostojen puheenjohtajaksi vali-
taan sivistyslautakunnan varsinainen jäsen tai varajäsen. Jaostojen jäseneksi 
voidaan asettaa muitakin kuin sivistyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä. Lau-
takunta päättää samalla jaostojen toimikauden. 
 
Sivistyslautakunta valitsee jokaiseen Närpiön kaupungin hallintosäännön § 34 
mom. 7:ssä mainittuun kouluun johtokunnan, jossa on kuusi (6) jäsentä ja yhtä 
monta henkilökohtaista varajäsentä. Sivistyslautakunta nimeää koulujen johto-
kunnat. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto  
 
1) valitsee sivistyslautakuntaan yksitoista jäsentä ja henkilökohtaiset vara-
jäsenet  
 sekä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
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Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita sivistyslautakuntaan seuraavat jäsenet sekä henkilökohtaiset vara-

jäsenet: 
 
Varsinainen jäsen   Varajäsen 
Norrback Anders   Broo Rainer 
Dahlbo Daniel   Åström Joanna 
Ehlers Laura   Backlund Sven 
Krak Medina   Wesander Tony 
Lassas Lena   Smith Jan 
 
Lindén Sam   Gulin Stefan 
Prinsén-Jurlina Ann-Christin  Malm Maria 
Sjölund Johanna   Norrgård Therese 
Sjöström Roberth   Sjöström Yvonne 
Wester Thomas   Bäckvik-Manngård Patricia 
Rönnholm Jenny   Ruths Peter 
 

2) valita Anders Norrback puheenjohtajaksi ja Daniel Dahlbo varapuheenjohta-
jaksi.  

------ 
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ALLM 40/2017 
 

§ 42 Vapaa-ajan lautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupunginvaltuusto valitsee vapaa-ajan lautakuntaan yksitoista (11) 
jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten keskuu-
desta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto päättää samanai-
kaisesti toimikaudesta. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee vapaa-ajan lautakuntaan yksitoista jäsentä ja heille henkilökoh-
taiset varajäsenet sekä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

------ 
  
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita vapaa-ajan lautakuntaan seuraavat jäsenet sekä henkilökohtaiset 

varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Norrback Daniel  Uusimäki Anna 
Gull Ann-Katrin   Nordgren Bengt 
Ahlback Stefan   Högback Kenneth 
Björklund Sofia   Nylund Nathalie 
Cehobasic Amer  Hällström Jimmy 
Forsén Marja   Gutic´ Namka 
Storsved Anette   Makarevitch Annika 
Wenman Anders  Svedman Kjell 
Wilson Jennie   Söderback Mathias 
Wägar Karolina   Sundlin Maria 
Kronlund Roger   Kaars Linda 
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2) valita Daniel Norrback puheenjohtajaksi ja Ann-Katrin Gull vara-

puheenjohtajaksi. 
 
------  
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ALLM 41/2017 
 

§ 43 Vapaan sivistyksen lautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupunginvaltuusto valitsee vapaan sivistyksen lautakuntaan yksitoista 
(11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten 
keskuudesta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto päättää sa-
manaikaisesti toimikaudesta. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee vapaan sivistyksen lautakuntaan yksitoista jäsentä ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet sekä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

------ 
 

 Kaupunginvaltuuston päätös: 
 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1. valita vapaan sivistyksen lautakuntaan seuraavat jäsenet sekä hen-
kilökohtaiset varajäsenet: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Eklund-Back Eivor  Back Roland 
 Norrbo Anahit  Öster Kenneth 
 Björklund Per-Erik  Wikman Mats 
 Gulin Johan  Lapveteläinen Marcus 
 Häggqvist Jeanette  Nylind Birgitta 
 Heikfolk Petra  Stoor Sofia 
 Westerlund Nancy  Nordberg Olav 
 Wickman Erica  Bäckström Elina 
 Österberg Patrik  Österberg Cecilia 
 Guldén Mårten  Sundman Tom 
 Häggblom Sture  Rönnholm Pia 
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2. valita Eivor Eklund-Back puheenjohtajaksi och Anahit Norrbo vara-

puheenjohtajaksi. 
 
------ 
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ALLM 42/2017 
 

§ 44 Musiikkiopisto Legaton lautakunnan jäsenen vaali kaudelle 2017–
2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kaskisten, Kristiinankaupungin ja Närpiön kaupungit sekä Korsnäsin ja Maa-
lahden kunnat ylläpitävät yhteisesti Musiikkiopistoa Legatoa. Musiikkiopiston 
toimialue on sama kuin sitä ylläpitävien kaupunkien ja kuntien toimialue. 
 
Musiikkiopisto järjestää musiikin ja tanssin perustason ja opistotason opetusta. 
Opetusta järjestetään myös musiikkileikkikoulussa ja avoimen opetusohjelman 
osastossa. Toimintaa harjoitetaan hajautetusti toimialueen eri osissa. 
 
Närpiön kaupunki toimii musiikkiopiston isäntäkuntana. 
 
Musiikkiopiston hallintoa varten on lautakunta, johon kukin ylläpitävistä kau-
pungeista ja kunnista valitsee edustajan sekä henkilökohtaisen varajäsenen. 
Isäntäkunnan edustaja toimii lautakunnan puheenjohtaja. 
Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan muiden yhteistyökau-
punkien ja -kuntien jäsenistä kiertävän järjestelmän mukaan. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4:ää. 
2. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 
 
että musiikkiopiston lautakuntaan valitaan jäsen sekä henkilökohtainen varajä-
sen. 
 

 Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita musiikkiopiston lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Samuel Lindén ja va-
rajäseneksi Anna Wadén. 
 

------ 
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ALLM 43/2017 
 

§ 45 Teknisen lautakunnan vaali kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Närpiön kaupunginvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan yksitoista (11) jä-
sentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten keskuu-
desta valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuusto päättää samanai-
kaisesti toimikaudesta. 
 
Teknisessä lautakunnassa on kaksi jaostoa, yksi rakennusvalvontaa ja yksi tie-
toimituksia varten. Jaostoissa on viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista 
varajäsentä. Tekninen lautakunta valitsee jaostojen jäsenet. 

 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee tekniseen lautakuntaan yksitoista jäsentä ja heille henkilökohtai-
set varajäsenet 
 sekä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1. valita teknisen lautakuntaan seuraavat jäsenet sekä henkilökohtaiset va-
rajäsenet: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Smith Johanna  Norrbo Anahit 
 Sten Johan  Hertsbacka Johan 
 Fred Susanne  Winter Matts 
 Harf Kurt   Prinsén Susanne 
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 Hellman Erika  Esch Michaela 
 Lindell Maria  Dahlblom Tobias 
 Simons Stig  Ivars Lilian 
 Skinnars Johan  Höglund Daniel 
 Stenberg Britta  Franzén Kenneth 
 Ulfvens Erik  Vikstrand Victoria 
 Kaars Karl-Johan  Ruths Peter 
 

 
2. valita Johanna Smith puheenjohtajaksi ja Johan Sten varapuheenjohta

 jaksi. 
 
------ 
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ALLM 44/2017 
 

§ 46 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali vuosille 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan kunnanvaltuuston tulee valita kun-
taan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) 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 lautamiehistä säädetään, mikä muun muassa tarkoittaa, että 
uskotun miehen on oltava kaupungissa asuva Suomen kansalainen, täyttänyt 
25 vuotta mutta ei 65 vuotta, hän ei saa olla konkurssissa eikä hänen toiminta-
kelpoisuutta saa olla rajoitettu ja häntä on pidettävä sopivana toimimaan uskot-
tuna miehenä. 
 
Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava käräjäoikeudessa 
tai maaoikeudessa vakuutus siitä, että hän parhaan ymmärryksensä ja omatun-
tonsa mukaan täyttää hänelle uskotun miehen toimen eikä tee siinä kenelle-
kään vääryyttä mistään syystä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee vähintään kuusi uskottua miestä kiinteistötoimituksiin vuosille 2017–
2021. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita seuraavat henkilöt kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi: 
Båskman Ulf 
Böling Johan 
Engman Stefan 
Gjäls Göran 
Granborg Hans 
Groop Cindi 
Hannus Kaj 
Hummelstedt Peter 
Hällström Mikael 
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Khalili David 
Langels Karl-Henrik 
Lindeman Jan 
Lindén John 
Nixholm Susanna 
Nordberg Olav 
Norrback Ann-Katrin 
Norrgård Krister 
Nyberg Sven-Gustav 
Prinsén Johan 
Rosendahl Kjell 
Ruths Peter 
Råstu Johan 
Rönnholm Leif 
Salo Håkan 
Sjögård Torolf 
Skog Johnny 
Skogberg Stefan 
Snickars Gunilla 
Stenholm Kenneth 
Stenman Göran 
Svedjebäck Karl-Gustav 
Söderback Kjell-Åke 
Wesander Raymond 
Westerholm Mats 
Vikstrand Kaj 
Ågren Mikael 
Åkerman Kaj 
Ånäs Krister 
 

------ 
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ALLM 45/2017 
 

§ 47 Närpes hembygdsförening rf:n hallitusjäsenen vaali vuosille 
2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Närpes Hembygdsförening -yhdistyksen sääntöjen § 6:n mukaan yhdistyksen 
hallitukseen kuuluu 7 jäsentä ja 2 varajäsentä, joista Närpiön kunnanvaltuusto 
valitsee yhden jäsenen. Kyseinen jäsen on viimeksi ollut Knut von Alfthan. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee jäsenen Närpes Hembygdsförening r.f. -yhdistyksen hallitukseen. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita Närpes Hembygdsförening r.f:n hallituksen jäseneksi Knut von Alfthan. 
 

------ 
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ALLM 46/2017 
 

§ 48 Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsenen vaali 
vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa 
poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökoh-
tainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikau-
dekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvotte-
lukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Poliisihallitus on vahvistanut Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan jä-
senmääräksi 13 jäsentä, joisa Närpiön kaupungin tulee valita yksi varsinainen 
jäsen ja yksi varajäsen. 
 
Poliisin neuvottelukunnan tulee 
1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin 
toimintaa, 
2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, 
3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä 
4) käsitellä muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. mom.2, jossa muun muassa säädetään, että kunnallisissa toimielimissä 
lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus 
koskee sekä varsinaisia jäseniä että varajäseniä. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen poliisilaitoksen 
neuvottelukuntaan. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
livalita Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi 
Karl-Gustav Svedjebäck ja varajäseneksi Linda Pellfolk. 
 

------ 
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ALLM 47/2017 
 

§ 49 Närpes Sjukvårdsfondin hallintotoimikunnan vaali vuosille 2017–
2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kunnanvaltuusto valitsee hallintotoimikuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan pu-
heenjohtajan ja neljä työstä kiinnostunutta henkilöä, jotka asuvat § 1:ssä maini-
tulla alueella, sekä yhden lääkärin. Lisäksi terveydenhoitajia voidaan käyttää 
asiantuntijoina. 
 
Rahaston § 1 kuuluu seuraavasti: 
 
”____ Närpiön kunnassa lukuun ottamatta alueita, jotka kuntaliitokseen 
1.1.1973 (Ffs 510/72) saakka kuuluivat entisiin Ylimarkun ja Pirttikylän kuntiin:” 
 
Hallintotoimikunta valittaneen kuntalaissa säädetyllä tavalla. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi varajäsentä Närpes sjukvårdsfondin hallinto-
toimikuntaan, 
 
2) valitsee lääkärin toimikunnan jäseneksi, 
 
3) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

 Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Närpes sjukvårdsfondin hallintotoimikuntaan seuraavat jäsenet ja 

varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Lapveteläinen Ulrika Friman Else-Maj 
Rosenholm Guy Kanto Robert 
Kalberg Rune  Nordlund Jeanette 



NÄRPIÖN KAUPUNKI 
Kaupunginvaltuuston 

Kokouspäivä 
5.6.2017 

Sivu 
33 

 
 

Pöytäkirjantarkastajan nimikirjaimet Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Ltk KH               KVTO   

 

Otteen oikeellisuuden todistaa: 
Närpiö 

 

    
 

Nordgren Elisabeth Johansson Eva 
Westberg Carina Bäck Charles 
 
 
2) nimetä Björn Forsén Närpiön terveyskeskuksesta hallintotoimikunnan jä-

seneksi, 
 
3) valita Ulrika Lapveteläinen puheenjohtajaksi ja Guy Rosenholm vara-

puheenjohtajaksi. 
 

------ 
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ALLM 48/2017 
 

§ 50 Övermarks Sjukvårdsfondin hallintotoimikunnan vaali vuosille 
2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kunnanvaltuusto valitsee hallintotoimikuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan pu-
heenjohtajan ja neljä työstä kiinnostunutta henkilöä, jotka asuvat § 1:ssä maini-
tulla alueella, sekä yhden lääkärin. Lisäksi terveydenhoitajia voidaan käyttää 
asiantuntijoina. 
 
Rahaston § 1 kuuluu seuraavasti: 
 
”____Övermarkin ja Överträskin kylissä Närpiön kunnassa:” 
 
Hallintotoimikunta valittaneen kuntalaissa säädetyllä tavalla. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi varajäsentä Övermark sjukvårdsfondin hallin-
totoimikuntaan, 
2) valitsee lääkärin toimikunnan jäseneksi, 
3) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Övermark sjukvårdsfondin hallintotoimikuntaan seuraavat jäsenet 

ja varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Stenberg Britta  Frönäs Roger 
Storthors Iris  Dahlström Åsa 
Groop Tomas  Backholm Inger 
Malm Ann-Mari  Stenbäck Gustav 
Ek Ralf   Lassus Peter 
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2) nimetä Ilkka Iivonen Närpiön terveyskeskuksesta hallintotoimikunnan jä-

seneksi, 
 

3) valita Britta Stenberg puheenjohtajaksi Iris Storthors varapuheenjohta-
jaksi. 

 
------ 
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ALLM 49/2017 
 

§ 51 Pörtom Sjukvårdsfondin hallintotoimikunnan vaali vuosille 2017–
2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kunnanvaltuusto valitsee hallintotoimikuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan pu-
heenjohtajan ja neljä työstä kiinnostunutta henkilöä, jotka asuvat § 1:ssä maini-
tulla alueella, sekä yhden lääkärin. Lisäksi terveydenhoitajia voidaan käyttää 
asiantuntijoina. 
 
Rahaston § 1 kuuluu seuraavasti: 
 
”____ Pirttikylässä Närpiön kunnassa:” 
 
Hallintotoimikunta valittaneen kuntalaissa säädetyllä tavalla. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi varajäsentä Pörtom sjukvårdsfondin hallinto-
toimikuntaan, 
2) valitsee lääkärin toimikunnan jäseneksi, 
3) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Pörtom sjukvårdsfondin hallintotoimikuntaan seuraavat jäsenet ja 

varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Ahlback Lars  Hagman Kaj 
Rosenqvist Margareta Roos Inga 
Asp Jan-Erik  Enbacka Tryggve 
Sund Maria  Lyyski Helena 
Ulfvens Håkan  Grönberg Ulrica 
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2) nimetä lähihoitaja Inga-Lena Högback hallintotoimikunnan jäseneksi, 
 
3) valita Lars Ahlback puheenjohtajaksi ja Margareta Rosenqvist vara-

puheenjohtajaksi. 
------ 
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ALLM 50/2017 
 

§ 52 Toimikunnan vaali Solgärdets pensionärshemsfondin hallintoa 
varten vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuuston kokouksessaan 1.11.1972 hyväksymien sääntöjen mukaan rahas-
ton varoja hoitaa valtuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema toimikunta, 
joka koostuu puheenjohtajasta ja neljästä työstä kiinnostuneesta henkilöstä, 
jotka asuvat Övermarkin ja Överträskin kylien alueella. Lisäksi toimikuntaan 
kuuluu itseoikeutettuna jäsenenä alueella asuva terveydenhoitaja. 
 
Vaali on toimitettava kuntalain mukaan. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Solgärdets pen-
sionärshemfondin toimikuntaan 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 
2) valitsee alueella asuvan terveydenhoitajan itseoikeutettuna jäsenenä. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Solgärdets sjukvårdsfondin hallintotoimikuntaan seuraavat jäsenet 

ja varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Eklund Sven  Granvik Kennet 
Sjöbacka Kristian Pada Gretel 
Ek Ralf   Lassus Peter 
Mattlar Christina Ehrstrand Bengt-Erik 
Stenbäck Inger  Nystén Mia 
 
2) nimetä terveydenhoitaja Inger Nybacka hallintotoimikunnan jäseneksi, 
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3) valita Sven Eklund puheenjohtajaksi ja Kristian Sjöbacka vara-

puheenjohtajaksi. 
------ 
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ALLM 51/2017 
 

§ 53 Toimikunnan vaali Pörtom pensionärshemsfondin hallintoa var-
ten vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuuston 1.11.1972 hyväksymien sääntöjen mukaan rahaston varoja hoitaa 
valtuuston neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema toimikunta, joka koostuu pu-
heenjohtajasta ja neljästä työstä kiinnostuneesta henkilöstä, jotka asuvat Pirtti-
kylässä. Lisäksi toimikuntaan kuuluu itseoikeutettuna jäsenenä alueella asuva 
terveydenhoitaja. 
 
Toimikunta on valittava kuntalain mukaisesti. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Pörtom pen-
sionärshemsfondin toimikuntaan 
 
2) valitsee terveydenhoitajan itseoikeutettuna jäsenenä. 
 
3) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Pörtom pensionärshemsfondin hallintotoimikuntaan seuraavat jä

 senet ja varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Ahlback Lars  Hagman Kaj 
Rosenqvist Margareta Roos Inga 
Asp Jan-Erik  Enbacka Tryggve 
Sund Maria  Lyyski Helena 
Ulfvens Håkan  Grönberg Ulrica 
 
2) nimetä lähihoitaja Inga-Lena Högback hallintotoimikunnan jäseneksi, 
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3) valita Lars Ahlback puheenjohtajaksi ja Margareta Rosenqvist vara

 puheenjohtajaksi 
------ 
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ALLM 52/2017 
 

§ 54 Toimikunnan vaali Pörtom lånemagasins stipendiefondin hallin-
toa varten vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuuston 1.11.1972 hyväksymien sääntöjen mukaan rahastoa hoitaa toimi-
kunta, joka koostuu puheenjohtajasta ja neljästä jäsenestä, joiden tulee asua 
Pirttikylässä. 
 
Toimikunta on valittava kuntalain mukaisesti. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto  
 
1) valitsee viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

 Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
1) valita Pörtom lånemagasins stipendiefondiin seuraavat jäsenet ja varajä-

senet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Ekman Thomas  Ståhlgård Siv 
Bäcklund Boris  Svenns Knut 
Haglund Asta  Ahlroos Anders 
Lindqvist Karl-Johan Högback Mats 
Storsjö-Sand Lise-Lotte Ehlers Laura 
 
2) valita Thomas Ekman puheenjohtajaksi ja Boris Bäcklund vara-

puheenjohtajaksi. 
------ 
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ALLM 53/2017 
 

§ 55 Stipendilautakunnan vaali Köpman Oskar Hagas stipendiefond 
vid Kalax folkskola i Närpes stad -rahaston hallintoa varten vuo-
sille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Valtuuston 1.11.1972 hyväksymien sääntöjen mukaan rahastoa hoitaa valtuus-
ton toimikaudekseen asettama stipendilautakunta, joka koostuu puheenjohta-
jasta ja kahdesta jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. 
 
Yllä mainituista säädöksistä huolimatta lautakunta on asetettava kuntalaissa 
säädetyllä tavalla. 
 
Vaalissa on noudatettava naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain § 4 
mom. 2:ta. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
1) valitsee kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä yllä mainit-

tuun stipendilautakuntaan, 
 
2) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittujen jäsenten kes-
kuudesta. 
 

 Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
 Kaupunginvaltuuston päätös: 
      Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

1. valita stipendilautakuntaan valita seuraavat jäsenet sekä henkilökohtaiset 
varajäsenet: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Lund Caroline Maris Inger 
Haga Kjell Gjäls Göran 
Åström Marina Norrbo Patrik 

 
2. valita Caroline Lund puheenjohtajaksi ja Kjell Haga varapuheenjohtajaksi. 
 

------ 
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ALLM 54/2017 
 

§ 56 Edustajan vaali Suomen kuntaliiton vaalipiirikohtaisille kuntapäi-
ville v. 2017 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Suomen kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen valtuuskunta, johon 
kuuluu 76 jäsentä ja 76 varajäsentä. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten 
tulee olla kunnan valtuutettuja. Jäsenistä ja varajäsenistä 66 valitaan vaalilla, 
joka suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Lisäksi yhdeksän jäsentä ja 
varajäsentä valitaan tasauspaikoilta ja Ahvenanmaan maakunnasta valitaan 
yksi jäsen ja varajäsen. 
 
Valtuuskunnan jäsenten vaali toimitetaan vaalipiireittäin. Vaalipiirit ovat samat 
kuin eduskuntavaalien vaalipiirit. Valtuuskunnan 66 paikkaa jaetaan vaalipiirien 
kesken niiden asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluku määräytyy 
30.11.2016 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. 

 
Kuntaliitto järjestää jokaisessa vaalipiirissä kuntapäivät syksyllä 2017. Kunta-
päivillä ao. vaalipiirin Kuntaliiton jäsenkunnat nimeävät valtuuskunnan vaalia 
varten vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat. Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 
vahvistaa vaalipiirien ehdokaslistat. 
 
Kunnat nimeävät edustajansa kuntapäiville. Edustajien määrä määräytyy kun-
nan asukasluvun mukaan. Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähem-
män, valitaan yksi edustaja. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle  
 
että Suomen Kuntaliiton kuntapäiville 2017 valitaan edustaja ja varaedustaja. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
Kaupunginvaltuuston päätös: 
 Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

valita yksi edustajaa ja heille varajäsenet Suomen kuntaliiton liittokokoukseen 
2017: 
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 

   Björklund Mikaela Granlund Gun 
 ------ 
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ALLM 55/2017 
 

§ 57 Edustajien vaali Pohjanmaan liiton kuntayhtymän edustajainko-
koukseen kaudelle 2017–2018 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Pohjanmaan liiton kuntayhtymän perussopimuksen mukaan Närpiön tulee valita 
kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjanmaan liiton edus-
tajainkokoukseen. Kaupunginvaltuusto valitsee kaupungin edustajat edusta-
jainkokoukseen. 
 
Edustajainkokous valitsee kuntayhtymän valtuuston. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjanmaan lii-
ton kuntayhtymän edustajainkokoukseen. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
  
 Kaupunginvaltuuston päätös: 
      Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 

valita kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Pohjanmaan liiton 
kuntayhtymän edustajainkokoukseen: 

 
      Varsinainen jäsen   Varajäsen 
      Granlund Gun   Gjäls Göran 
      Norrback Anders   Esch Michaela 
 
 ------ 
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ALLM 56/2017 
 

§ 58 Jäsenten vaali Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuus-
toon kaudelle 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen § 6:n mukaan När-
piön tulee valita kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Vaasan 
sairaanhoitopiirin valtuustoon. Toimikausi on 2017–2021. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Vaasan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021 
seuraavat varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Eriksson Jim  Häggblom Björn 
 Granlund Gun  Westerlund Thorolf 
 Smeds-Nylund Ann-Sofie Nyqvist-Mannsén Marianne 

------ 
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ALLM 57/2017 
 

§ 59 Jäsenten vaali Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perustervey-
denhuollon kuntayhtymän valtuustoon vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Vuonna 2008 perustetun Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveyden-
huollon kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkunnilleen perusterveyden-
huolto kansanterveystyöstä annetun lain (66/1972) ja sosiaalihuolto sosiaali-
huoltolain (710/1992) mukaan. Kuntayhtymä toimii tilaajana, joten kuntayhtymä 
päättää palvelun laajuudesta, laadusta ja tuottamistavasta yhdessä jäsenkunti-
en kanssa. Kuntayhtymä voi järjestää toiminnan omana tuotantona, jäsenkunti-
en johdolla tai hankkimalla toiminnan kolmannelta osapuolelta. 
 
Jäsenkunnat valitsevat jäsenet kuntayhtymän ylimpään päättävään elimeen, 
yhtymävaltuustoon, kunnan väkiluvun mukaan. Närpiöllä on perussopimuksen 
säädösten mukaan kymmenen (10) jäsentä. Kullakin jäsenelle valitaan henkilö-
kohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan kunnanvaltuustokautta 
vastaavaksi ajaksi. 
 
Kuntien on neuvoteltava tasa-arvolain toteutumisesta vaalissa. 
 
Maakuntauudistus voi vaikuttaa toimikauteen. Mikäli uudistus astuu voimaan 
hallituksen ilmoittaman esityksen mukaan, kuntayhtymän päätösvaltaan kuulu-
vat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät uuteen maakuntaan 1.1.2019 
alkaen. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee kymmenen varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet 
Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän val-
tuustoon vuosille 2017–2021. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
 
valita Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän 
valtuustoon vuosille 2017–2021 seuraavat varsinaiset jäsenet ja henkilökohtai-
set varajäsenet: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
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 Andersén Peter  Sjögård Olav 
 Borg Johanna  Österdahl Marjo 
 
 Dahlbo Daniel  Grönberg Hasse 
 Eklund Tanja  Stenberg Britta 
 Forsman Gun  Pihlgren-Haaparanta Rita 
 Gjäls Göran  Norrbo Anahit 
 Granlund Gun  Norrback Daniel 
 Häggblom Björn  Lindqvist Hans-Erik 
 Nyqvist-Mannsén Marianne Esch Michaela 
 Senkas Britt-Helen  Sjökvist Peter 
 

------ 
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ALLM 58/2017 
 

§ 60 Jäsenten vaali Kårkulla kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 
2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Kårkulla kuntayhtymän perussopimuksen § 4:n mukaan jäsenkuntien tulee vali-
ta valtuuston jäsenet kunnan ruotsinkielisen väkiluvun mukaan. Närpiössä ruot-
sinkielisten osuus oikeuttaa valitsemaan yhden (1) jäsenen ja varajäsenen kun-
tayhtymän valtuustoon.  

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Kårkulla kun-
tayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita Kårkulla kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021 seuraava varsi-
nainen jäsen ja henkilökohtainen varajäsen: 
 
 Varsinainen jäsen Varajäsen 
 Rosenholm Guy  Udd Birgitta 
 

------ 
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ALLM 59/2017 
 

§ 61 Jäsenten vaali Suupohjan koulutuskuntayhtymän valtuustoon 
vuosille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Suupohjan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan Närpiön tulee va-
lita yksi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen kuntayhtymän valtuustoon. 
Toimikausi on 2017–2021. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Suupohjan 
koulutuskuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita Suupohjan koulutuskuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021 seu-
raava jäsen ja henkilökohtainen varajäsen: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Kentala Riitta  Forsén Marja 
 

------ 
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ALLM 60/2017 
 

§ 62 Jäsenten vaali Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuus-
toon kaudelle 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen § 5:n mukaan När-
piön tulee valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntayhty-
män valtuustoon. Toimikausi on 2017–2021. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Eskoon sosiaalipal-
velujen kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuustoon kaudelle 2017–2021 
seuraavat varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
 Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 Nyqvist-Mannsén Marianne Jerkku Sven 
 Österdahl Marjo  Riitta Kentala 
 

------ 
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ALLM 62/2017 
 

§ 63 Jäsenen vaali yhteiseen jätelautakuntaan kaudelle 2017–2021 
 

Hallintojohtaja Björn Häggblom: 
Oy Botnia Rosk Ab:n osakaskunnilla on ollut yhteinen jätelautakunta vuodesta 
1997 lähtien. Lautakunta vastaa toimialueella niistä asioista, jotka jätelain mu-
kaan kuuluvat kunnille, poikkeuksena valvontatehtävät. 
 
Jätelautakunta toimii yhteisenä, Teuvan kuntaan perustettuna toimielimenä. 
Kukin yhteistyökunta valitsee lautakuntaan yhden varsinaisen jäsenen ja hänel-
le henkilökohtaisen varajäsenen. Teuvan kunnan valitsema jäsen toimii pu-
heenjohtajana ja Teuvan kunnanvaltuusto nimeää varapuheenjohtajan vuoro-
tellen muiden osakaskuntien jäsenistä. 
 
Närpiön kaupungin edustajana lautakunnassa on viime vuosina toiminut John 
Berg ja varajäsenenä Sven Jerkku. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen yhteiseen 
jätelautakuntaan toimikaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

 Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti: 
 
valita yhteiseen jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021 varsinaiseksi jäse-
neksi Michaela Esch ja varajäseneksi Karl-Gustav Svedjebäck. 
 

------ 
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ALLM 63/2017 
 

§ 64 Jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen vaali ympäristönsuo-
jelun ja eläinlääkintähuollon alueelliseen valvontalautakuntaan 
kaudelle 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Närpiön kaupunki on yhdessä Korsnäsin, Mustasaaren, Kaskisten, Kristiinan-
kaupungin, Maalahden ja Vöyrin kuntien kanssa solminut sopimuksen yhteisen 
toimielimen, valvontaviranomaisen, muodostamisesta vastaamaan ympäristö-
terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintähuoltoon liittyvistä asi-
oista. Korsnäsin, Maalahden ja Vöyrin kunnat eivät osallistu ympäristönsuojelun 
osuuteen. 
Kukin sopijakunta valitsee tähän yhteiseen alueelliseen valvontaviranomaiseen 
yhden edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Mustasaari toimii isän-
täkuntana, ja Mustasaaren lautakunta muodostaa valvontaviranomaisen. 
 
Isäntäkunnan edustaja valvontaviranomaisessa toimii lautakunnan puheenjoh-
tajana. Varapuheenjohtajuus kiertää muiden sopijakuntien kesken siinä järjes-
tyksessä, jossa kunnat mainitaan yhteistyösopimuksessa. 
  
Kuntien on neuvoteltava tasa-arvolain toteutumisesta vaalissa. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ympäris-
tönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon alueelliseen 
valvontalautakuntaan kaudelle 2017–2021. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
Kaupunginvaltuuston päätös: 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
 
valita ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon 
alueelliseen valvontalautakuntaan kaudelle 2017–2021 varsinaiseksi jäseneksi 
Kent Franzén ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Annica Lind. 
 

------ 
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ALLM 64/2017 
 

§ 65 Varsinaisen jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen vaali 
alueellisen valvontalautakunnan ympäristöyksikköön kaudelle 
2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Närpiön kaupunki on yhdessä Kaskisten, Mustasaaren, Korsnäsin, Kristiinan-
kaupungin, Maalahden ja Vöyrin kuntien kanssa solminut sopimuksen yhteisen 
toimielimen, valvontaviranomaisen, muodostamisesta vastaamaan ympäristö-
terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintähuoltoon liittyvistä asi-
oista. 
Valvontalautakunnalla on ympäristöyksikkö Mustasaaren, Närpiön, Kaskisten ja 
Kristiinankaupungin ympäristöasioiden käsittelyä varten. 
Korsnäsin, Maalahden ja Vöyrin kunnat eivät osallistu ympäristönsuojelun 
osuuteen. 
 
Kunkin kunnan valtuusto valitsee ympäristöyksikköön jäsenen ja hänelle henki-
lökohtaisen varajäsenen. Yksikön jäseneksi voidaan valita myös muita kuin val-
vontalautakunnan jäseniä ja varajäseniä, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi. 
Mustasaaren kunnanvaltuusto nimeää yksikön puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajuus kiertää muiden sopijakuntien kesken siinä järjestyksessä, jossa kun-
nat mainitaan yhteistyösopimuksessa. 
 
Kuntien on neuvoteltava tasa-arvolain toteutumisesta vaalissa. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee varsinaisen jäsenen sekä henkilökohtaisen varajäsenen alueellisen 
valvontalautakunnan ympäristöyksikköön kaudelle 2017–2021. 
 

Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
 
valita alueellisen valvontalautakunnan ympäristöyksikköön kaudelle 2017–2021  
jäseneksi Kent Franzén ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Ann-Katrin Norr-
back. 

------ 
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ALLM 65/2017 
 

§ 66 Jäsenen vaali Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan vuo-
sille 2017–2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Pohjanmaan pelastuslaitos toimii Vaasan kaupungin liikelaitoksena. Toimialue 
kattaa 12 kuntaa Kristiinankaupungista Pedersöreen. Alueen pelastuslaitoksen 
hallinnosta vastaa Vaasan kaupunki, joka ylläpitää kunnallista liikelaitosta pe-
lastuslain (468/2003) §  3:ssa mainittujen tehtävien hoitamiseksi yllä mainittujen 
kuntien alueella. Liikelaitoksella on sopimuskuntien yhteisesti muodostama joh-
tokunta, jossa on 15 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. 
Vaasan kaupunginvaltuusto valitsee neljä jäsentä ja heille varajäsenet ja muut 
sopijakunnan valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Vaasan 
kaupunginvaltuusto valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 
Johtokunta johtaa ja kehittää toimialueen pelastustointa sekä valvoo pelastus-
laitoksen palvelutasoa ja lainmukaisuutta. 
 
Kuntien on neuvoteltava tasa-arvolain toteutumisesta vaalissa. 
 

Kaupunginjohtajan esitys: 
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Pohjan-
maan pelastuslaitoksen johtokuntaan kaudelle 2017–2021. 

  
Kaupunginhallituksen päätös: 

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
 
valita Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan kaudelle 2017–2021 varsi-
naiseksi jäseneksi Anette Snickars ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kenneth 
Högback. 
 

----- 
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ALLM 66/2017 
 

§ 67 Lautamiesten vaali Pohjanmaan käräjäoikeuteen kaudelle 2017–
2021 

 
Hallintojohtaja Björn Häggblom: 

Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee käräjäoi-
keuteen lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Käräjä-
oikeuden lautamiehistä annetun lain 3 §:n mukaan oikeusministeriö vahvistaa 
käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän. Närpiön kaupungista valitaan kaksi 
lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen, oikeusministeriön 28.4.2017 teke-
män päätöksen mukaisesti. 
 
Valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan 
väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Lautamiehen tulee olla kä-
räjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen. 
Lautamies ei saa olla konkurssissa, hänen toimintakelpoisuus ei saa olla rajoi-
tettu ja häntä on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei 
saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lau-
tamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai ran-
gaistuslaitoksessa taikka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitut-
kintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka 
muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö. 

 
Kaupunginjohtajan esitys: 

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto 
 
valitsee Närpiön kaupungista kaksi lautamiestä Pohjanmaan käräjäoikeuteen 
kaudelle 2017–2021. 
 

 Kaupunginhallituksen päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

------ 
 

Kaupunginvaltuuston päätös: 
Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti 
 
valita Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiehiksi seuraavat henkilöt: 
 
Kaivo-Oja Carola 
Roos Inga 
 

------ 
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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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