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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

55 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 7. marraskuuta 2012 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 7. – 15.11.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 8.11.2012. 
   
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
   

www.kronoby.fi
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Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

56 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 16. marraskuuta 2012 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Inger Backmanin ja Jan-Erik Hästön pöytäkirjan tarkastajiksi. 
__________ 
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Dnr: KST 118/2012 
 
 
57 §. KUNTAYHTYMÄT    Pohjanmaan liitto; perussopimuksen muuttaminen  

Kh 15.10.2012, § 262: 
Kunnansihteeri: 
Pohjanmaan liitto toivoo Vähänkyrön kunnanhallituksen ja Vaasan kaupunginhallituksen esi-
tyksestä perussopimuksen muuttamista kuntien välisen kuntaliitoksen johdosta. Kuntien mie-
lestä tulisi ryhtyä toimenpiteisiin perussopimuksen 5 ja 9 §:n muuttamiseksi ainakin siten, 
että kunnan koon ollessa vähintään 65 001 kyseisen kunnan edustajainkokousedustajien ja 
maakuntavaltuuston jäsenten lukumäärä on 9. Voimassa olevan perussopimuksen 5 §:ssä 
on määritelty kunkin kunnan edustus edustajainkokouksessa ja 9 §:ssä edustus maakunta-
valtuustossa. Molemmat luvut on sidottu kunnan asukaslukuun niin että kunnan koon ollessa 
yli 55 001 jäsenten lukumäärä molemmissa elimessä on 8. 
Samalla ehdotetaan muutos pykälään 2 koskien jäsenkuntia niin, että Vähäkyrö, Oravainen 
ja Vöyri-Maksamaa poistetaan ja lisätään Vöyri. 
Kuntalain 79 §:n mukaan kuntayhtymän perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    se hyväksyy ehdotetut muutokset Pohjanmaan liiton perussopimukseen.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 89/2012 
 
 
58 §.   KAAVAT       Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteleissa 147, 148 ja osassa 

korttelia 154, Kruunupyyn keskusta 

Kh 5.11.2012, § 278: 
Kaavoittaja: 
Tekninen osasto on laatinut asemakaavan muutoksen Kruunupyyn keskustan Jannenkujalle, 
joka käsittää korttelit 147, 148 sekä osan korttelista 154. Kunnanhallitus päätti 25.6.2012 § 
199 käynnistää muutoksen. 
Talonrakennusyritys WL-Trecon aikoo rakentaa neljä paritaloa sekä kaksi autokatosta alueel-
le, joka voimassaolevassa kaavassa koostuu 7 omakotitontista. Omakotitontille saa rakentaa 
paritalon, mutta he tahtovat yhtenäistä ja hyvää suunnittelua alueelle sen sijaan että raken-
nuksia sullotaan kyseisiin pieniin tontteihin. Uusi kaavaluonnos ilmenee liitteestä, Liite 1/58 § 
/ 15.11.2012 ja voimassaoleva kaava liitteestä Liite 2/58 § / 15.11.2012. 
 
Kaavaa on nyt muutettu siten, että kortteliin 148 on piirretty kaksi paritalotonttia, joihin saa 
rakentaa kaksi paritaloa tonttia kohti. Korttelin 148 rakennusoikeus on kuitenkin laskettu 
e=25:stä e=20:een. Kapea, alueen läpi ulottuva viheralue, johon on kaivettu kunnallistekniik-
kaa (sähkö, puhelin, vesi ja viemäri) on nyt piirretty osaksi tonttialuetta. 
 
Suunnitelma on ollut nähtävillä kaksi kertaa. Huomautuksia ei ole esitetty kaavaa vastaan.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa 
että  kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen Kruunupyyn keskustan kort-

teleissa 147, 148 ja osassa korttelia 154 sekä niihin liittyvillä tiealueilla.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
 PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
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Dnr: KST 138/2011 
 
 
59 §.    KAAVAT        Teerijärven järvialueiden rantayleiskaavamuutoksen hyväksyminen,   

rakennusoikeuden siirto, Nabba 

Kh 5.11.2012, § 279: 
Kaavoittaja: 
Kunnanhallitus päätti 28.11.2011 § 289 käynnistää rantayleiskaavan muutoksen siten, että 
asuntorakennusoikeus siirretään tilalta Ådahl RNr 102:2, Kaitsjön -järvellä, tilalle Stors-
tenåker RNr 14:104, Nabballa. Hakijat, Holger ja Britta Ådahl, omistavat molemmat tilat. Aja-
tuksena on omakotitalon rakentaminen Nabballa kaavassa olevan asuntorakennusoikeuden 
viereen.  
Kaavassa ei mitoiteta uusia rakennusoikeuksia. Teerijärven järvien rantayleiskaava hyväk-
syttiin 17.6.2011. 
Kaitsjön järveltä siirrettävä asuntorakennusoikeus sijaitsee Kaitåsintien vieressä. Uusi Nab-
balla muodostuva, ”siirretty” rakennusoikeus on asuintontti. Kyseinen tontti on heti olemassa 
olevien asuintonttien vieressä. Rakennuspaikka on noin 150 m rannalta ilman omaa rantaa. 
Luontoinventoinnissa ei ole todettu mitään erityistä paikasta jonne rakennusoikeus halutaan 
siirtää, ja kaavoittajan sekä rakennustarkastajan paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa to-
dettiin, että alue soveltuu rakennuspaikaksi. 
 
Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä kaksi kertaa eikä siitä ole jätetty huomautuksia. 
Hakijat Holger ja Britta Ådahl vastaavat suunnittelu- ja kuulutuskustannuksista.  
Kaavakartta on liitteenä Liite 1/59 § / 15.11.2012. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle  
että       se hyväksyy Teerijärven järvialueiden rantayleiskaavamuutoksen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________   
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________   
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 
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Dnr: KST 53/2012 
 
 
60 §.    KAAVAT  Rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, rakennusoikeuden siirto, 

Hästöklubben, Luodonjärvi   

Kh 5.11.2012, § 280: 
Kaavoittaja: 
Kunnanhallitus päätti 16.4.2012 § 120 käynnistää rantayleiskaavan muutoksen siten, että 
tilalta Döragrip RNr 3:71 siirretään rantarakennusoikeus tilalle Döragrip Västra RNr 3:70. 
Siirrettävä rakennusoikeus sijaitsee Hästöklubbenilla, noin 1 km Hästöskatanin lounaispuo-
lella. Luodonjärven rantayleiskaava vahvistettiin 9.11.1999. Kaavaa laadittaessa koko saari 
oli kolmen veljesten yhteisomistuksessa. Kaavassa on piirretty kaksi olemassa olevaa huvi-
laa ja kaksi uutta rakennusoikeutta.  
Saari jaettiin veljesten kesken vuonna 2001 ja jakosopimuksessa sanotaan, että uudet ra-
kennusoikeudet saisi Gustaf Döragrip. Nyt on huomattu, että toinen rakennusoikeus päätyi 
sittenkin Gunnar Döragripin tilalle, tosin Gunnar on antanut suostumuksensa kyseisen ra-
kennusoikeuden siirtämiseen Gustafin tilalle, jotta jakosopimuksen tahto täyttyy. 
Luontoinventoinnissa ei ole todettu mitään erityistä paikasta jonne rakennusoikeus halutaan 
siirtää, ja kaavoittajan paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa todettiin, että alue on sopiva 
rakennuspaikka.  
 
Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä kaksi kertaa eikä siitä ole jätetty huomautuksia.  
Muutoksen hakija, Gustaf Döragrip, vastaa suunnittelukustannuksista ja kuulutuskustannuk-
sista.  
Kaavakartta löytyy liitteenä, Liite 1/60 § / 15.11.2012. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle  
että       se hyväksyy Luodonjärven rantayleiskaavamuutoksen.   
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
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Dnr: KST 129/2012 
 
 
61 §. PAKOLAISTEN VASTAANOTTO  Kiintiopakolaisten vastaanotto 2013 

Kh 5.11.2012, § 282: 
Kunnansihteeri: 
Pietarsaaren seudun kunnallinen yhteistyölautakunta suositti elokuussa 2009, että seudun 
kunnat ottavat yhdessä vastaan noin 50–60 kiintiöpakolaista vuosittain ja täyttävät osuutensa 
kansallisesta päätöksestä yhteensä noin 1 000 kiintiöpakolaisesta vuosittain.  
Yhteistyö on sujunut hyvin ja Kruunupyyn kunta on valtuuston päätöksellä ottanut vastaan 
kaksi kiintiöpakolaisryhmää, 10 burmalaista syksyllä 2010 ja 15 afgaania kesällä 2011. Val-
tuusto päätti vuoden 2012 talousarvion käsittelyssä, että vuodesta tulee välivuosi kun panos-
tetaan jo täällä olevien pakolaisten kotouttamiseen. 
Kotouttamisen onnistumisesta kertoo tosiasia, että jokainen pakolainen asuu yhä kunnassa. 
Yhteistyö Kvarnen-kuntayhtymän kanssa toimii hyvin, kansanopiston kansainvälinen ja posi-
tiivinen miljöö innostaa mm. kielenopetukseen. 
Yhteistyötä varten on yhteinen pakolaiskoordinaattori ja työryhmä, jossa kunnan edustajana 
toimii varhaiskasvatusjohtaja Carina Ahlström. Työryhmä toivoo kunnilta päätöksentekoa 
mahdollisimman nopeasti ensi vuoden kiintiön jakamisesta, jotta aikataulusta ym. voidaan 
sopia ELY-keskuksen kanssa.  Jos päätös tehdään tässä vaiheessa kuntamme voi olla mu-
kana keskusteluissa alusta alkaen ja vaikuttaa vastaanottamiseen. Pakolaiset tullevat huhti-
kuun aikana, hyvissä ajoin ennen lomia. Toivottavaa on, että ryhmän kansalaisuus on sama 
kuin edellisten ryhmien. 
Carina Ahlströmin arviointi kotouttamisesta käy ilmi liitteestä, Liite 1/61 § /15.11.2012. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    Kruunupyyn kunta sitoutuu vastaanottamaan noin 10 – 15 burmalaista tai af-

gaanilaista kiintiöpakolaista viimeistään huhtikuussa 2013.  
 
 
Keskustelun aikana Stefan Dahlvik esittää, että kunta ei ota vastaan kiintiöpakolaisia vuonna 
2013, Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, 
että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä.  Hän esittää nimenhuutoäänes-
tystä siten, että kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Dahlvikin ehdotusta 
kannattava äänestää ”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 7 ja-ääntä 
(Byggmästar, Furubacka, Hagström, Hongell, Sandvik, Enroth, Lindgren) ja 2 nej-ääntä (Myl-
lymäki, Dahlvik), hallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että Kruunupyyn kunta sitoutuu vastaanottamaan noin 10–15 burmalaista tai afgaa-

nilaista kiintiöpakolaista viimeistään huhtikuussa 2013.  
__________ 
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 
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Valtuuston keskustelussa Peter Albäck esittää, että kunta ei ota vastaan kiintiöpakolaisia 
vuonna 2013. Tapani Myllymäki kannattaa Albäckin ehdotusta. Marina Furubacka ym. kan-
nattavat hallituksen esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on tehty kaksi 
ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä.  Hän esittää nimenhuutoäänestystä siten, että 
hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin ehdotusta kannattava äänestää 
”nej”. Äänestysesitys hyväksyttiin liitteen mukaisesti, Liite 2/61 §  15.11.2012 ja äänestys 
suoritettiin. Äänestyksessä annettiin 23 ja-ääntä ja 3 nej-ääntä ja hallituksen ehdotus voitti.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että Kruunupyyn kunta sitoutuu vas-
taanottamaan noin 10 – 15 burmalaista tai afgaanilaista kiintiöpakolaista viimeistään 
huhtikuussa 2013. 
__________ 
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Dnr: KST 130/2012 
 
 
62 §. VEROT Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013 

Kh 5.11.2012 § 285: 
Talouspäällikkö: 
Vuoden 2013 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina mar-
raskuun 19 päivänä 2012. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja säädettynä aikana, käytetään 
vuoden 2013 ennakkoperinnässä vuoden 2012 tuloveroprosenttia. Kunta ilmoittaa tulovero-
prosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Kruunupyyn kunnan tuloveroprosentti vuo-
sina 1994–1997 oli 19,00 % ja vuosina 1998–2012 19,50 %. Poistot huomioon ottaen kun-
nan efektiivinen veroaste on hieman yli 14 %.   
Vuonna 2012 Suomen kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,25 %, Pohjanmaan 
kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,75 %. Koko maan korkein veroprosentti on 
21,75 % kuluvana vuonna ja sitä perii kaksi kuntaa. Alin veroprosentti on 16,25 % ja sitä perii 
kaksi kuntaa. Yleisin tuloveroprosentti kuluvana vuonna on 20,00 % ja sitä perii 54 kuntaa.  
Talousarvioehdotus vuodelle 2013, joka esitetään käsiteltäväksi, lähtee siitä että tulovero-
prosentti pysyy muuttumattomana 19,50 % vuonna 2013.  Kunnan veroprosentin nostaminen 
0,50 %:lla tarkoittaisi, että kunnan kunnallisverot nousisivat n. 430 000 €. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2013 vahvistetaan 19,50 %. 
  
Keskustelussa John-Erik Sandvik esittää, että veroprosentti nostetaan 20,00 prosenttiin. Esi-
tys ei saanut kannatusta ja raukeaa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2013 vahvistetaan 19,50 %. 
__________ 
 
Valtuuston käsittelyssä Peter Albäck ehdottaa, että veroprosentti nostetaan 0,25 prosentilla 
19,75 prosenttiin. Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjoh-
taja toteaa, että on tehty kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänestettävä.  Hän esittää ni-
menhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin 
ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Äänestysesityksestä, Liite 1/62 § / 15.11.2012, käy ilmi 
että hallituksen ehdotus sai 24 ääntä ja Albäckin ehdotus 2 ääntä. Valtuusto päätti hallituk-
sen ehdotuksen mukaan. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen vahvistaa vuodelle 2013 kunnan veropro-
sentiksi 19,50 %. 
__________ 
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Dnr: KST 131/2012 
 
 
63 §. VEROT   Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2013 

Kh 5.11.2012 § 286: 
Talouspäällikkö: 
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan 
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etu-
käteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosen-
tit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2013 kiinteistöveroprosentit tulee 
ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 19 päivänä 2012.   
Kiinteistöveroprosenttien vähimmäis- ja enimmäisrajoja korotettiin vuodesta 2010 alkaen. 
Vuoden 2013 kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:  
 
Kunnanvaltuusto määrää (11, 12 ja 12 b § kiinteistöverolaissa)  
-  yleinen kiinteistöveroprosentti 0,60 – 1,35 
-  vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 – 0,75 
-  kiinteistöverolain 12 b §:ssä mainituissa kunnissa rakentamattoman rakennuspaikan 

veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enin-
tään 3,00 prosenttia.  

 
Kunnanvaltuusto voi määrätä (12 a, 13, 13 a ja 14 § kiinteistöverolaissa)  
-  rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00 – 3,00.   
- muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,60 – 1,35 vaihteluvälin 

rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen 
asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti.  

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,0 – 1,35 
- voimalaitosten veroprosentin yläraja on 0,60 – 2,85 
 
Kiinteistövero otettiin käyttöön vuonna 1993. Kruunupyy otti vuoden 2003 alusta käyttöön 
1,00 %:n kiinteistöveron rakentamattomille rakennuspaikoille. Vuonna 2006 nostettiin Kruu-
nupyyssä ensimmäistä kertaa yleinen kiinteistöveroprosentti sekä vero muiden asuinraken-
nusten kun vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten osalta.  Vuodesta 2006 alkaen 
tuli myös voimaan lakimuutos koskien vesi- ja tuulivoimalaitosten kiinteistöveroa. Rajaa nos-
tettiin 1,40 %:sta 2,50 %:iin jos voimalan nimellisteho on vähintään 10 megavolttiampeeria. 
Jos voimalan nimellisteho alittaa megavolttiampeerirajan, sovelletaan yleistä kiinteistövero-
prosenttia. Meidän kunnassa sijaitsevan vesivoimalan osalta megavolttiampeeri oli 7,5, joten 
veloitus vesivoimalan osalta on yleisen kiinteistöveroprosentin mukainen. Vuonna 2011 kun-
ta sai 1 047 630 € kiinteistöveroa ja vuodelle 2012 veloitettu summa on 1 092 969 €. Kruu-
nupyyn kunnan kiinteistöveroprosentit ovat vahvistettu vuodelle 2012 seuraavasti, suluissa 
maan keskiarvo: 
-  yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75 (0,90) 
-  vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,45 (0,40) 
-  muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,05 (1,00) 
-  rakentamattomat rakennuspaikat 1,50 
-  yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 
-  voimalaitosten veroprosentti 2,50 
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Vuoden 2013 raami ja talousarvioehdotus koskien kuntamme kiinteistöveroa lähtevät siitä, 
että prosenttiyksiköt pysyvät muuttumattomia. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää  
että  kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 samalle tasolle 

kuin vuonna 2012 seuraavasti: 
 

y yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75  
y vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,45  
y muut kuin vakituiset rakennukset 1,05 
y rakentamattomat rakennuspaikat 1,50 
y yleishyödylliset yhteisöt 0,00 
y voimalaitokset 2,50 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
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Dnr: KST 116/2012 
 
 
64 §.    ALOITTEET     Liane Byggmästar ym.  aloite; päätöksenteon kulku kyselyn toimeen 

panemisessa 

Kh 5.11.2012 § 283: 
Kunnansihteeri: 
Liane Byggmästar ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 13.9.2012 aloitteen, jossa 
pyydetään tarkastuslautakuntaa tutkimaan oliko päätöksenteon kulku laillinen kun kysely 
Kruunupyyn kunnan kaikille äänioikeutetuille pantiin toimeen. 
Kunnanhallitus päätti 17.9.2012 § 254 lähettää aloitteen tarkastuslautakunnalle.  
Tarkastaja Anders Lidman on 10.10 laatinut tarkastusmuistion lautakunnalle, Liite 1/64 § / 
15.11.2012. Lautakunta on käsitellyt kirjelmän samana päivänä ja antanut liitteen mukaisen 
vastauksen aloitteeseen, Liite 2/64 § / 15.11.2012.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle  
että     vastauksena aloitteeseen päätöksenteon kulusta kyselyn toimeen panemisessa 

kirjataan tarkastusmuistio ja tarkastuslautakunnan vastaus kunnanvaltuustolle.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 119/2012 
 
 
65 §.     TALOUSARVIO 2012    Anomus talousarviomuutoksesta Kruunupyyn sosiaali- ja 

terveydenhuollolle  

Kh 5.11.2012, § 287: 
Talouspäällikkö: 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan laatiman määrärahojen käyttöennusteen 2012 mukaan net-
tomäärärahan ylitys vuonna 2012 on 650 000 euroa. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan ruotsinkielisen jaoston pöytäkirjasta 25.9.2012 § 98, Liite 1/65 § /15.11.2012. 
Erikoissairaanhoidon talousarvio 2012 on pienempi kuin vuoden 2011 tilinpäätös. Menot 
kasvavat silti yli 5 %, joten talousarviota ylitetään noin 570 000 eurolla Kokkolan kaupungin 
ennusteen mukaan. Muita ylityksiä ovat kustannukset vammaisten tukemisesta taloudellisesti 
(henkilökohtaiset avustajat ja kuljetuspalvelut) sekä vammaisten asumispalvelujen ostopalve-
lut. Menot kasvavat mm. Kårkullan korotettujen maksujen takia. Vanhustenhuollon menot 
kasvavat vuoden lopussa uusien palvelupaikkojen käyttöönoton takia. Perusterveydenhuol-
lossa korvaukset vastaanottotoiminnan ostopalveluista ylittyvät, mutta ylitystä tasoittaa avo-
huollon muut menot.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että  650 000 euron lisätalousarvio myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollolle. Pääl-

limmäisenä perusteluna, että määräraha on ollut alibudjetoitu erikoissairaanhoi-
don käyttöennusteeseen nähden. 

 
 
Keskustelussa Elisabeth Hagström esittää, että päätökseen lisätään että Kokkolan kaupun-
kia kehotetaan käymään läpi lastensuojelun kustannukset ennen seuraavaa sopimuskautta, 
jotta kustannukset vastaavat alueemme maalaiskuntien keskiarvoa. Hallitus yhtyi esitykseen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että  650 000 euron lisätalousarvio myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollolle. Pääl-

limmäisenä perusteluna, että määräraha on ollut alibudjetoitu erikoissairaanhoi-
don käyttöennusteeseen nähden ja 

että  Kokkolan kaupunkia kehotetaan käymään läpi lastensuojelun kustannukset en-
nen seuraavaa sopimuskautta, jotta kustannukset vastaavat alueemme maalais-
kuntien keskiarvoa. 

__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaan. 
__________ 
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66 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Valtuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 
 

a) Kuulutus valituista valtuustojäsenistä ja -varajäsenistä toimikaudelle 2013–2016, Liite 
1/66 §/15.11.2012. 
 

b) Sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunnan seurantaryhmän raportti ajalta toukokuu – 
lokakuu 2012,  Liite 2/66 §/ 15.11.2012 

 
c) Peter Albäck ym jättivät aloitteen siitä, että asetetaan työryhmä selvittämään kunta-

uudistuksen seurauksia ja jäsenyyttä Keski-Pohjanmaan tai Pohjanmaan liitossa, Liite 
3/66 § /15.11.2012. 

  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi. Aloite siirretään kunnanhallituksen valmistel-
tavaksi. 
__________ 
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67 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT 

Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
__________ 
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VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 64 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta valittamalla.  Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika  
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.   Oikaisuvaatimuksen 
johdosta tehdystä päätöksestä saa muutosta hakea vain oikaisuvaatimuksen esittäjä.  Jos 
päätös on muutettu oikaisuvaatimuksen johdosta kunnallisvalitusta saa hakea niin osapuoli 
kuin kuntajäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus,  
    PL 204, Korsholmanpuistikko 43 
    65101  VAASA 
    Faksi: 02956 42 760 
    s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät: 57-63, 65   30 päivää 
 
 
 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. 
 
 
Hankintaa koskeva päätös 
 
Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tie-
don. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituskirja 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava 

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

- muutosvaatimuksen perustelut 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
Jos muu henkilö on laatinut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan nimi ja asuinkunta. 
Valituskirjaan on lisäksi mainittava postiosoite ja puhelinnumero, jolla ilmoituksia asiasta voi-
daan toimittaa muutoksenhakijalle. 
 
Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. 
 
Valituskirjaan on liitettävä 

- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai kopiona 
- todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava 
- asiakirjat joihin valittaja vaatimuksensa tueksi, mikäli näitä ei aikaisemmin ole toimi-

tettu viranomaisille. 
 

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
 
 
 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- tai juhannuspäivä tai 
arkilauantai, valitusasiakirjat saa jättää ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
  
 
Valitusasiakirjat voi myös lähettää postitse tai lähetin välityksellä, mutta siinä tapauksessa 
lähettäjän omalla vastuulla.  Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät 
perille ennen valitusajan päättymistä.. 
 
 

Lain tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
(701/1993) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa on 
90 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä asiois-
ta, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista vir-
kasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos 
hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi. 
 
 
 


