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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

1 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 8. helmikuuta 2012 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston 
työjärjestyksen mukaisesti.  
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 8.-16.2.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 9.2.2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
 
   

http://www.kronoby.fi/
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Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

2 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan 
Kunnantalossa perjantaina 17. helmikuuta 2012 klo. 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Inger Backmanin ja Tapani Myllymäen pöytäkirjan 
tarkastajiksi. 
__________ 
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Dnr: KST 1/2012 
 
 
3 §. LAUTAKUNNAT    Greger Englundin vapautusanomus luottamustehtävistä 

Kh 6.2.2012, § 25: 

Greger Englund anoi 10.1.2012 vapautusta kunnallisista luottamustehtävistään. Hän on 
muuttanut pois paikkakunnalta 15.12.2011. 
Greger Englund on kunnanvaltuuston jäsen vuosina 2009–2012. 
Lisäksi hän on puheenjohtaja kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnassa, 
kuntayhtymä Optiman valtuustojäsen, edustaja Keski-Pohjanmaan liiton 
edustajainkokouksissa ja uskottu mies jakotoimituksissa. 
 
Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan kokoonpano on valtuuston 
päätöksellä 22.1.2009 § 3 seuraava: 
Greger Englund, puheenjohtaja            varajäsen Birgitta Källberg 
Elisabeth Hagström, varapuheenjohtaja  ” Carl-Johan Enroth 
Liane Byggmästar   ” Inger Backman 
Mårten Forsander   ” Bernt Storbacka 
Mikaela Dahlbacka   ” Tapani Myllymäki. 
 
Kruunupyyn kunnalla on kaksi jäsentä Optima kuntayhtymän valtuustossa toimikaudella 
2009–2012, valtuuston päätös 22.1.2009 § 33. Toinen jäsenistä on Inger Backman. Nina 
Hansén on Englundin varajäsen ja Liane Byggmästar on Backmanin varajäsen.  
 
Hans-Erik Lindgren on valtuuston päätöksellä 22.1.2009 § 35 Englundin varaedustaja Keski-
Pohjanmaan liiton edustajainkokouksissa.  
 

Kunnanvaltuusto valitsi 22.1.2009 § 24 yhteensä 11 uskottua miestä, määrä vastannee 
tarvetta joten uutta uskottua miestä ei valita.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus ehdottaa, 
että  kunnanvaltuusto myöntää Greger Englundille vapautuksen kunnallisista 

luottamustehtävistä,  
että  kunnanvaltuusto toteaa, että Pontus Svartsjö kutsutaan kunnanvaltuuston 

varsinaiseksi valtuutetuksi, 
että  kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan kunnanvaltuuston 

suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan, 
että  kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen Optima kuntayhtymän valtuustoon, 
että  kunnanvaltuusto valitsee uuden edustajan Keski-Pohjanmaan 

edustajainkokouksiin sekä toteaa  
että  kaikki tehtävät hoidetaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, eli vuoden 2012 

loppuun saakka.   
 
PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 
__________ 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti yhtyä ehdotukseen. 
Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin 
Kim Djupsjöbacka ja puheenjohtajaksi Mårten Forsander. Optima kuntayhtymän 
valtuustojäseneksi valittiin Kim Djupsjöbacka ja Keski-Pohjanmaan 
edustajainkokouksen edustajaksi Bernt Storbacka. 
__________ 
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Dnr: KST 5/2012 
 
 
4 §.     KAAVAT  Asemakaavan muutoksen sekä laajennuksen hyväksyminen Lyttsmäen 

alueelle, Teerijävi 

 
Kh 23.1.2012, § 5: 
Kaavoittaja: 

Suunnittelutoimisto HN-Consult on laatinut asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Etelä 
Lyttsmäen alueelle Teerijärven keskustassa, Liite 1/4 §/16.2.2012. Kaavassa muutetaan osa 
korttelista 51 ja laajennus käsittää kolme uutta korttelia asumisrakentamista varten, korttelit 
52, 53 ja 54. Kunta omistaa kaksi maa-aluetta, joita kaavoitetaan nyt asuintonteiksi, osa 
korttelista 51 ja osa korttelista 52. Myös yksityisiä maa-alueita on kaavoitettu, jotta alueesta 
saadaan kokonaisuus. Lautakunnat ovat myös tarkastaneet kaavaluonnoksia ja esittänyt 
tiettyjä huomautuksia, joita on otettu huomioon kaavoitusprosessin aikana.  Muistokivi on 
pystytetty korttelin 53 tontissa 4. Kivi on pysytetty vuonna 2009 Terjärv hembygdsföreningin 
toimesta kenraalimajuri Uno Fagernäsin muistoksi, joka oli syntynyt kyseisellä paikalla. Kivi 
on kuitenkin sijoitettu keskelle tonttia ja sille on uudessa kaavassa osoitettu paikka tontin 
kulmassa Lyttsbackantien vierellä. Paikka on merkitty karttaan mustalla neliöllä. 
Kaava on ollut yleisesti nähtävillä 20.5 – 20.6.2010 välisenä aikana. 
 
Yksi huomautus on esitetty kaavaa vastaan, Liite 2/4 §/16.2.2012. Olav Fagernäs vastustaa, 
että puolitoista tonttia on piirretty järvelle päin hänen maa-alueelle. Hän haluaa, että hänen 
tontti säilyy rajoiltaan sellaisena kuin se on tällä hetkellä eikä halua, että hänen alueen ja 
naapurikiinteistön välissä sullotaan tontti. Hän ei suunnittele maa-alueen myyntiä. 
Mitä Olav Fagernäsin huomautukseen tulee, niin kaavaan on piirretty uusi tontti 3 korttelissa 
53 kiinteistöjen Sjöstrand RNro 46:4 (Tom Fagernäs ym.) ja Sjövik RNro 45:1 (Olav 
Fagernäs) rajalla. Kunkin kiinteistön rantaviivaa on n. 58 m Hemsjön -järvelle päin, joten uusi 
tontti on suunniteltu kiinteistöjen väliin jotta järvipuolelle saadaan lisää tontteja. Kiinnostus 
asuintonteista järvelle päin on suurta. Molemmilla kiinteistöillä on jo rakennettu vapaa-ajan 
taloja rannalla. Uusi tontti mahtuu, koska rakentaminen ei ole sallittua rannalla vaan 
omakotitalo tulee sijoittaa Lyttsbackantien vierelle, n. 50 m rannasta. Rajanaapuri Tom 
Fagernäs ym:lla ei ole huomautettavaa siitä, että uusi tontti on piirretty rajalla. 
Olav Fagernäs huomauttaa myös, että erillisten tonttien myynti korttelialueella 52 (2 tonttia + 
viheralue) vaikeutuu ja hän haluaa myydä alueen kokonaisuutena. Kunta on antanut 
tarjouksen, jonka mukaan kunta ostaa koko alueen Lyttsbackantien ja maantien välissä. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa 
että  kunnanvaltuusto ei ota Olav Fagernäsin huomautusta huomioon, mutta uusi 

tonttiraja järvelle päin siirretään kaavassa kulkemaan 4 m hänen vapaa-ajan talosta 
ja 

että kunnanvaltuusto hyväksyy Etelä Lyttsmäen alueen asemakaavan muutoksen 
koskien osan korttelista 51 sekä uudet korttelialueet 52, 53 ja 54 siihen kuuluvine 
katu- ja viheralueineen liitteen mukaisesti, Liite 1/4 §/16.2.2012 ottaen huomioon yllä 
mainitun tonttirajatarkennuksen. 
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hallitus 

Kunnan- 
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Kaavoittaja esitteli asiaa ennen keskustelun alkamista. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 75/2010 
 
 
5 §. KAAVAT  Asemakaavan hyväksyminen, Fiskarholmen 

Kh 23.1.2012, § 6: 

HN-Consult Mustasaaresta on pääsuunnittelijana laatinut asemakaavaehdotuksen alueelle 
Fiskarholmen, joka sijaitsee Kruunupyyn keskustasta pohjoisluoteeseen. Asemakaava on 
liitteenä, Liite 1/5 §/ 16.2.2012. Kaava-alueen pinta-ala on n. 20 ha ja kyseessä on uusi 
asemakaava. 
Kaavassa on 43 asuintonttia (AO) ja 6 tonttia, joille saa sijoittaa ympäristöhäiriötä 
tuottamatonta toimintaa (AO-1 ja AP). Näistä 40 tonttia ovat kunnan omistuksessa. 3 tonttia 
on rakennettu. 
Kaavaehdotus on asetettu nähtäville kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta oli nk. 
”laatimisvaiheen kuuleminen”. Silloin esillä oli kaksi erillistä luonnosehdotusta, joista sai 
antaa huomautuksia. Ehdotukset esiteltiin myös lautakunnille. Työkokous pidettiin ELY -
keskuksen kanssa 24.8.2011, jolloin annettiin tiettyjä näkökantoja jatkosuunnittelua ajatellen. 
Kunnanhallitus päätti 19.9.2011 laatia kaavaehdotuksen, jossa otetaan huomioon tulleet 
kommentit, toivomukset ja huomautukset. 
Lopullinen ehdotus asetettiin yleisesti nähtäville 28.10.2011, 30 päivän ajaksi, jolloin 
pyydettiin lausunnot myös viranomaisilta ja lautakunnilta. Huomautuksia ei ole esitetty 
kaavaa vastaan yksityisten eikä yhdistysten toimesta. ELY-keskuksen ympäristö- ja 
luonnonvarat -vastuualueella, Pohjanmaan liitolla ja Pohjanmaan museolla ei ole 
huomautettavaa kaavasta.  Teknisellä lautakunnalla ja rakennuslautakunnalla ei ole 
huomautettavaa kaavasta. Ympäristölautakunta huomauttaa, että asemakaavaa tulee 
täydentää siten, että meluhaitat otetaan huomioon. He huomauttavat myös, että korttelien 
304 ja 305 sekä 307 ja 308 väliset VL -alueet voisi täydentää merkinnällä s-1 (puusto on 
säilytettävä) liito-oravan siirtomahdollisuuksien turvaamiseksi. 
Mitä liikennemeluun tulee, ongelma ilmenee lähinnä korttelissa 310, joka on alle 200 m 
etäisyydellä valtatiestä. Lausunto löytyy liitteenä, Liite 2/5 §/ 16.2.2012. 
ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue huomauttaa, että kaavaselostus on 
täydennettävä arviolla siitä, kuinka paljon kaava-alue tuottaa liikennettä, näkemäalue 
piirretään liittymässä maantielle 17967, tonttien 1 ja 2 rakennuspinta-ala korttelissa 300 on 
liian lähellä maantietä ja että maantien melualue merkitään kaavaan. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että  kunnanvaltuusto hyväksyy Fiskarholmen alueen asemakaavan koskien korttelit 300, 

312 katu- ja viheralueineen, Liite 1/5 §/ 16.2.2012 seuraavin muutoksin: 
-   korttelien 304 ja 305 sekä 307 ja 308 väliset VL -alueet täydennetään kartalla 

merkinnällä s-1 (puusto on säilytettävä)   
-   meluhaittojen huomioimiseksi asetetaan 35 dBa:n desibeliraja korttelissa 301 ja 

310. Merkintä osoittaa rakennuksen rakenteiden äänieristävyyden. Kortteleissa 
301, 308 ja 310 piirretään istutusvyöhyke valtatien vastaiselle tonttirajalle, johon 
pitää istuttaa tiivis reunavyöhyke puista ja pensaista.  

-  kaavaselostus täydennetään arviolla siitä, kuinka paljon kaava-alue tuottaa 
liikennettä  

-  näkemäalue piirretään Kalastajaraitin liittymässä maantielle 17967. 
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-   tonttien 1 ja 2 rakennuspinta-ala korttelissa 300 siirretään väh. 20 m maantien 
keskiviivasta. 

-  maantien melualue merkitään kaavaan korttelin 300 osalta.  
Yllä mainitut kaavamuutokset ovat luonteiltaan teknisiä ja niiden merkitys asemakaavan 
kokonaisuutta ajatellen on vähäistä, joten asemakaavaa ei tarvitse asettaa uudestaan 
nähtäville.  
 
Kaavoittaja aloitti asian käsittelyä esittelyllä ennen keskustelun alkamista. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________  
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Dnr: KST 6/2012 
 
 
6 §.   KAAVAT Teerijärven järvialueiden rantaosayleiskaavan muutoksen 

hyväksyminen, Bredbacka. 

Kh 23.1.2012, § 7: 
Kaavoittaja: 

Kunnanhallitus päätti 19.9.2011 § 203 käynnistää Teerijärven järvien rantaosayleiskaavan 
muutoksen siten, että rakennusoikeus siirretään Sågslamp järveltä Bredbackaan, Hemsjön. 
Rantarakennusoikeus siirretään tilalta Abbor RNro 113:0, Sågslamp, tilalle Sjöstrand RNro 
29:2, Bredbacka.  
Kaksi maanomistajaa on sopinut kyseisen rakennusoikeuden siirtämisestä. Kaavalla ei ole 
mitoitettu uusia rakennusoikeuksia. Kunnanvaltuusto hyväksyi Teerijärven järvien 
rantaosayleiskaavan 17.6.2010 § 45. 
Sågslamp järveltä siirrettävä rakennusoikeus sijaitsee aivan MY-alueen vieressä ja 
rakennusoikeutta siirtämällä parannetaan MY-alueen ympäristöehtoja.  MY tarkoittaa 
”maaseutuelinkeinojen alue, jolla on erityisiä luonnonarvoja”. Uusi, ”siirretty” rakennusoikeus 
Bredbackan rannalla on asuintontti ja suunnitteilla on asuintalon rakentaminen kesällä. Tontti 
sijaitsee aivan olemassa olevien asuintonttien vieressä.  
Suunnitelma on asetettu kaksi kertaa yleisesti nähtäville eikä siitä ole esitetty huomautuksia. 
Rajanaapuri ei asu paikkakunnalla ja häneen on otettu yhteyttä kirjeitse.  
Hakijat Olav ja Ulla-Maj Bredbackan on hallituksen päätöksellä 19.9.2011 vastattava 
suunnittelu- ja kuulutuskustannuksista.  
Kaavakartta ilmenee liitteestä, Liite 1/6 § av 16.2.2012. 
 
Kaavoittaja esitteli asiaa ennen keskustelun alkamista. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että       se hyväksyy kaavamuutoksen kaavakartan ja selostuksen mukaisesti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 15/2012 
 
 
7 §.  SUUNNITELMAT        Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja 

mielenterveysstrategian 2012-2016 hyväksyminen  

Kh 6.2.2012, § 27: 

Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta on 14.12.2011 § 290 hyväksynyt Keski-Pohjanmaan 
kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategian 2012–2016, Liite 1/7 
§/16.2.2012, ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnille. 
 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2011 § 290: 

” TERVE KOTIKUNTA - TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Pohjanmaan päihdestrategia 2007- 2011 
laajenee vuoden 2012 alusta Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja 
mielenterveysstrategiaksi valtakunnallisen Mieli 2009 - ohjelman linjausten mukaisesti. Strategiatyötä 
ovat valmistelleet Kokkolan turvallisuus-, päihde- ja mielenterveystyön neuvottelukunta sekä Lesti- ja 
Perhonjokilaaksojen mielenterveys- ja päihdetoimikunnat. Työ on ollut poikkisektoriaalista ja 
organisaatiorajat ylittävää kehittämistyötä, jossa on ollut mukana myös poliittisia päättäjiä.  
Strategiaa on koottu neuvottelu- ja toimikuntien kokouksissa ja työstämistä varten on järjestetty kaksi 
seminaaripäivää ja kansalaiskuuleminen. Lisäksi strategia-alueen kunnilta ja keskeisiltä 
yhteistyötahoilta on pyydetty lausunnot strategian tavoitteiden toteutumisesta eri 
hallintokuntien/organisaatioiden strategisissa suunnitelmissa. Strategisen työn pohjana ovat olleet 
valtakunnalliset ohjelmat: Alkoholiohjelma ja Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. 
Strategia toivotaan sisällytettävän osaksi toiminta-alueen kuntien terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen strategioita ja sen toivotaan osaltaan hyödyntävän strategia- alueella toteutettavaa Keski-
Pohjanmaan hyvinvointistrategiaa 2015 ja Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan 
turvallisuussuunnitelmaa 2010-2015. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi 
Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategian 2012- 2016.” 
 

KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  
että   Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja 

mielenterveysstrategia 2012–2016 hyväksytään. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
__________  
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.  
__________  
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Dnr: KST 121/2010 
 
 
8 §.    VALTUUSTOALOITE         Elisabeth Hagströmin ym. aloite;   Kruunupyyn rooli 

sillanrakentajana Kokkola-Pietarsaarenseudulla 

 
Kh 23.1.2012, § 12: 
Kvaltuusto 14.10.2010, § 65: 
Kh 4.10.2010, 234 §: 

Valtuuston 16.9.2010 pitämässä kokouksessa jätettiin aloite yhteistyön vahvistamisesta Kokkolan- ja 
Pietarsaarenseudulla ja kuntamme roolista sillanrakentajana.  
Aloite sisältää kuusi kohtaa, missä aloitteentekijät esittävät, että Kruunupyyn kunnalla tulisi olla 
aktiivinen rooli käytävässä keskustelussa ja sillä tavalla vahvistaa seutuamme. 
Alla selostus kustakin kohdasta ja ajankohtaisia olleet ja olevat toimenpiteet: 

 
-  Aloite on osittain jo käsitelty ja siihen vastattu valtuustolle 25.2.2010, § 10, ylijohtaja Kaj 

Suomelan antaman kommentin myötä, missä lyhyesti todetaan, että työnjako ELY-keskuksen 
piirissä, jossa Vaasa on pääpaikkakunta ja Kokkola toimintapaikka, seuraa enemmän 
henkilökunnan asiatietoutta kuin maantieteellistä jakoa, niukoista henkilöstöresursseista 
johtuen.  Tämä tarkoittaa sitä, että Vaasa pysyy pääpaikkakuntana ja että henkilökunnan 
työnjako tapahtuu organisaatiossa piirissä.  Kruunupyyn kunta valvoo palvelutarjonnan 
saatavuutta ja seuraa kielellisen palvelun turvaamista. 
 

-  Aloite on osittain jo käsitelty valtuustossa 6.5.2010, 29 §, sen jälkeen kun hallitus oli kutsunut 
toimitusjohtajan Olle Sirénin informoimaan ajankohtaisista asioista metallin saannista alueella 
ja koska virkamiesjohto osallistuu seminaareihin pysyäkseen ajan tasalla maakuntatasolla 
laadittujen suunnitelmien osalta.  Maakunta Keskipohjanmaan liitto pitää tätä erillisenä 
hankkeena ja kuntien edunvalvonta tapahtuu pääasiallisesti hankkeen piirissä maankäytön 
osalta ja suunnittelun m.m. KOKO:n osalta sektorin varaustarpeet tullaan huomioimaan. 
 

-  Aloitteessa peräänkuulutetaan kunnalle aktiivista roolia rakenteiden kehittämisessä alueella.  
Kruunupyyn kunnalla on isäntäkunta Kokkolan kanssa solmitun yhteistyön kautta aloittanut 
läheisen yhteistyön ja hyvin aktiivisen työn peruspalvelujen kehittämiseksi hoitoalalla.  
Kokkola- ja Pietarsaarenseudut ovat hiljattain aloittaneet KOKO-hankkeen alueiden 
houkuttelevuus- ja kilpailukyvyn nostamiseksi kansallisen aluekeskusohjelman puitteissa ja 
Concordiassa on toteutettu strategiaprosessin vahvistamaan elinkeinopoliittista 
kokonaiskuvaa.  Vuoden 2011 aikana painopiste tulee olemaan KOKO -aluekeskusyhteistyön 
piirissä tapahtuva yhteistyö, missä alueet yhteensä hakevat yhteistyömuotoja puolitusinan 
monen eri teema-alueen piirissä.  Yhteistyö tapahtuu laajalla rintamalla, ennakkoluulottomasti 
ja yhteinen tavoite on uusien rakenteiden luominen niillä alueilla joissa voidaan löytää yhteisiä 
ratkaisuja.  Kruunupyyn kunnalla on tässä tärkeä rooli. 
 

-  Aloitetun KOKO-yhteistyön tavoite on seutujen viehätysvoiman lisääminen ja alueiden 
kilpailukykyä nostavien rakenteiden luominen.  Kruunupyyn kunnan rooli on tässä tärkeä, mm. 
maantieteellisestä sijainnista johtuen. 
 

-  Pietarsaarenseudun yhteistyölautakunta nimittää osan yllämainittujen hankkeiden piirissä 
työskentelevät elimet, ja se toimii suoranaisesti tai välillisesti Concordian kautta, joka toimii 
ohjausryhmänä tai yhteistyön seurantaryhmänä.  Yhteistyölautakunnalla on siitä syystä hyvin 
keskeinen rooli alueiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.  Tätä roolia tulee vahvistumaan 
lähivuosina ja puheenjohtajakuntana toimivalla Kruunupyyllä on tässä keskeinen rooli. 
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-  Concordian avulla tarvittavan hankerahoituksen kautta uusien rakenteiden luomiseksi, 
yhteistyölautakunta toimii välineenä, joilla aloitteessa peräänkuulutetut toimenpiteet on 
toteutettava.  Kruunupyyn kun tulee puheenjohtajakuntana vuosina 2011-2012 aktiivisesti 
nostamaan esille juuri näitä asioita.  Kuitenkin on syytä alleviivata, että kaikki aloitteessa 
mainitut kohdat, ovat jo työn alla monessa eri hankkeessa ja että tämän työn tulos tullaan 
esittelemään alueen kunnanvaltuustoille lähivuosina.  Tämä työ vaatii, aikaa, kärsivällisyyttä ja 
kaikkien osallistumista - rakenteiden muuttamisprosessi on pitkä, mutta ensimmäisten 
askeleiden ottaminen on tärkeää – tämän Kruunupyyn kunta on jo tehnyt. 

 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  yllämainittu selvitys merkitään vastauksena aloitteeseen ja 
että aloitteeseen täten on vastattu. 
 
Keskustelussa Elisabeth Hagström esittää, että kunta yhteistyölautakunnassa tekee aloitteen, jonka 
mukaan koko pietarsaarenseutu liitettäisiin Kokkolan ELY-keskuksen vastuualueeseen, 
maantieteellistä läheisyyttä ja paikallistuntemusta painottaen, aloitteen ensimmäisen kohdan mukaan. 
Peter Albäck kannattaa tätä ehdotusta. 
Päättyneen keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa, että on olemassa kaksi ehdotusta ja että 
äänestys on toimitettava.  Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä, siten että kunnanjohtajan ehdotusta 
kannattava äänestää ”jaa” ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää ”ei”, joka hyväksyttiin.  
Äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Byggmästar, Högnabba, Lindgren) ja 5 ei-ääntä (Albäck, 
Furubacka, Hagström, Hongell, Wassborr). 
 
Keskustelun aikana lausuttiin toivomus että Kaj Suomela Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä joku 
Kokkolan toimintapisteestä, kutsuttaisiin valtuuston kokoukseen antamaan lisäinformaatiota asiassa, 
ennen käsittelyä. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen että kunta yhteistyölautakunnassa tekee aloitteen, jonka 
mukaan koko pietarsaarenseutu liitettäisiin Kokkolan ELY-keskuksen vastuualueeseen, 
että  kunnanvaltuusto muilta osin merkitsee yllämainitun selvityksen vastaukseksi 
aloitteeseen ja 
että siihen täten on vastattu. 
______________   
 
Valtuusto 14.10.2010 § 65: 
Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen järjestyksen muuttamisesta 
asioiden käsittelyssä siten, että tämä pykälä otettiin käsittelyyn heti 59 §:n jälkeen ja puheenvuoro 
annettiin ensimmäiseksi ELY-keskuksen edustajalle. 
 
Kristin Sundqvist-Strandin, Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikköpäällikkö, antoi perinpohjaisen 
esittelyn organisaatiosta ja toiminnasta.  Esitetyt kysymykset, joihin hän sitten vastasi, koskivat lähinnä 
tukimahdollisuuksia ja maakuntien välisiä eroja sekä henkilöstöresurssien jakoa Vaasan ja Kokkolan 
välillä. 
 

Keskustelun aikana Elisabeth Hagström ehdottaa, Marina Furubackan kannattamana, että asia 
palautetaan hallitukselle jatkovalmistelua varten.  Puheenjohtaja päättää keskustelun äänestyksen 
toimittamiseksi jatkokäsittelystä, johonka vastataan ”jaa”, tai palauttamisesta, johonka vastataan ”ei”.  
Äänestysjärjestys joka hyväksyttiin ilmenee liitteestä.  Siitä käy ilmi että annettiin 0 jaa-ääntä, 26 ei-
ääntä ja yksi joka jätti äänestämättä. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen että asia palautetaan hallitukselle jatkovalmistelua varten. 
_______________ 



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
16.2.2012 

 
 
Sivu 
1/15 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi: 

 
20.2.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

  
 
Kh 23.1.2012: 
 
Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen välistä yhteistyötä on vuoden 2011 aikana vahvistettu nk. 
kehitysvyöhyke -yhteistyön myötä, mihin valtuusto yhtyi 13.10.2011 § 56. Seminaari (Allting) 
pidettiin keväällä 2011 ja toinen pidetään 24.1.2012. Yhdistelmä yhdessä sovituista 
toimenpidekokonaisuuksista, jotka ovat nyt toimeenpanovaiheessa, löytyy liitteenä, Liite 1/8 
§/ 16.2.2012. Yhteistyölautakunta toimii ohjausryhmänä, jolla on aktiivinen rooli yhteistyön 
kehittämisessä. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
että yllä mainittu selvitys merkitään vastaukseksi aloitteeseen ja 
että aloitteeseen on täten vastattu. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti. 
__________ 
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Dnr: KST 2/2012 
 
 
9 §.   KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2011 tehdyistä kuntalais- 

ja valtuustoaloitteista sekä aikaisemmin tehdyistä vastaamattomista 
valtuustoaloitteista 

Kh 23.1.2012, § 13: 

Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita 
valtuusto ei ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava mihin 
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun. 
Hallintosäännön 112 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun 
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä kunnallista toimintaa koskevista 
kuntalaisaloitteista, jotka kuuluvat valtuuston päätäntävaltaan ja niistä toimenpiteistä joihin 
aloitteiden johdosta on ryhdytty.  Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun. 
 
Viime vuonna ei jätetty kuntalaisaloitteita. 
 

Vuoden 2011 aikana jätettiin kuusi valtuustoaloitetta: 
1. Marketta Widjeskog ym. 17.3.2011: 

 Kielikylvyn aloittaminen  
 Kunnanhallitus nimitti työryhmän 11.4.2011 § 95. 
 Aloitteeseen vastattu kunnanvaltuustossa 13.10.2011 § 57. 
 

2. Peter Albäck ym. 16.6.2011: 
 Selvitys Kokkolan kaupungin kanssa yhdistymisen hyödyistä ja haitoista 
 Aloitteeseen vastattu valtuustossa 13.10.2011 § 59. 
 

3. Peter Albäck ym. 16.6.2011: 
 Työryhmän perustaminen kolmannen sektorin roolin selvittämiseksi ikäihmisten    
 palvelutarjonnassa 
 Aloitteeseen vastattu valtuustossa 13.10.2011 § 58. 
 

4. Inger Backman ym.10.11.2011:     
 Suositus energiajuomien myynnistä. 
 Aloite on käsittelyssä. 
 

5. Inger Backman ym.10.11.2011:     
 Nuorten mahdollisuudet käyttää kunnan tiloja. 
 Aloite on käsittelyssä. 
 

6. Inger Backman ym.10.11.2011:     
 Kunnan asuintonttien jatkuva aktiivinen markkinointi 
 Aloite on selvityksessä. 
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Elisabeth Hagströmin ym. aloite vuodelta 2010 yhteistyön vahvistamisesta Kokkolan ja 
Pietarsaaren seuduilla ei ole vielä käsitelty loppuun. Aloite jätettiin 16.9.2010 ja oli valtuuston 
käsittelyssä 14.10.2010 § 65, jolloin Pohjanmaan ELY-keskuksen yksikköpäällikkö Kristin 
Sundqvist-Strandin esitteli organisaatiota ja toimintaa. Aloite palautettiin hallitukselle 
jatkovalmistelua varten ja sitä käsiteltiin edellisessä pykälässä. 

KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että selvitys vuonna 2011 tehdyistä valtuustoaloitteista sekä aikaisemmin tehdyistä 

valtuusto- ja kansalaisaloitteista, joita ei ole käsitelty loppuun, merkitään 
tiedoksi. 

PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti yhtyä esitykseen. 
__________ 
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10 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

a) Kokouksessa jaettiin tasavallan presidentin 6.12.2012 myöntämät kunniamerkit Birgitta 
Abborille, Maj-Len Myrskogille ja Erland Slottelle. Kunniamerkit myönnetään 
kunnanhallituksen esityksestä. Kirjastovirkailijalle Maj-Len Myrskogille myönnettiin 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali, lehtori Birgitta Abborille myönnettiin 
Suomen Leijonan ansioristi ja rehtori Erland Slottelle myönnettiin Suomen Leijonan 
ritarimerkki. Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti kunnan onnentoivotukset, 
hallituksen I varapuheenjohtaja kiinnitti mitalit ja valtuuston puheenjohtaja ojensi 
kukkia. Tilaisuutta juhlittiin kokouksen jälkeen kakkukahvilla. 

b) Valtuuston kokouksen jälkeen pidettiin iltakoulu, jonka aiheena oli tietoa ja keskustelua 
kuntauudistuksesta. Yleisölle avoimessa iltakoulussa oli läsnä yhteensä n. 60 henkilöä. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Asiat merkittiin tiedoksi. 
__________ 
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11 §. 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: 8-9 
 
HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta 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 
     
    65101  VAASA 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät 3-7   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 
käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI. 
 
Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä 
tiedon. 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi: 

 
20.2.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa: 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

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 
voidaan 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 

toimitettu viranomaisille. 
 

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §). 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan 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 
80 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä mainitussa laissa erikseen määrätyistä 
asioista, kuten sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista 
virkasuhdetta, vaaleja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja 
jos hallinto-oikeus muuttaa päätöksen muutoksenhakijan eduksi. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


