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12 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 14. maaliskuuta 2012 päivätyllä kutsulla. 
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston 
työjärjestyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 14–22.3.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 15.3.2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
   

www.kronoby.fi
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26.3.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
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Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

13 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 23. maaliskuuta 2012 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Mikaela Dahlbackan ja Tapani Myllymäen pöytäkirjan tarkasta-
jiksi. 
__________ 
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Dnr: KST 21/2012 
 
 
14 §. TALOUSARVIO 2012    Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2012 

Kh 27.2.2012, § 48: 
Kunnansihteeri: 
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna kahdettakymmenettäkuudetta kertaa per-
jantaina 27. huhtikuuta 2012. Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on ”Jälleenrakentamisen 
sankarit”. Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Espoossa.  
Suomen Kuntaliitto ja kansallisen veteraanipäivän valtakunnallinen päätoimikunta toivovat 
maamme kuntien osallistuvan päivän viettoon järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtu-
mia.  
 
Veteraanijuhlia on järjestetty kunnassamme vuodesta 1989 lähtien, ja kunnanvaltuusto on 
käyttövaroistaan myöntänyt määrärahaa juhlien järjestämiseksi. Juhla on järjestetty vuorotel-
len eri kunnanosissa. Tämän vuoden pääjuhla järjestetään Kruunupyyn Samlingshusetissa 
perjantaina 27. huhtikuuta klo 18.00. Marcus Henricson pitää juhlapuheen. Hän on entinen 
Kruunupyyn kunnanvaltuutettu ja nykyinen Fontana Median toimitusjohtaja.  
Huolimatta siitä, että veteraanien rivit harvenevat, he ovat kiitollisia siitä, että veteraanijuhlia 
järjestetään kunnassa. Suurimpiin menoeriin kuuluvat bussikuljetukset, tarjoilu ja ilmoitusten 
julkaiseminen lehdissä.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa 
että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2012 veteraanipäivän viet-

tämiseksi.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
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Dnr: TEKN 17/2012 
 
 
15 §.     TALOUSARVIO 2012     Teknisen lautakunnan anomus talousarviomuutoksesta, 

Söderbyn koulu 

Kh 12.3.2012, § 64: 
Tekninen lautakunta 15.2.2012 § 23: 
Tämän vuoden investointitalousarvioon on esitetty 2 000 euron määräraha piharakennuksen sisusta-
miseksi veistosaliksi Söderbyn koululla. Koulun ruokasali toimii tällä hetkellä myös veistosalina.  
Rakennusinsinööri Daniel Lönnqvist on laatinut detaljipiirustukset piharakennuksen sisustamiseksi 
veistosaliksi. Asemapiirustus ja leikkauspiirustus pienennettyinä löytyvät liitteenä, Liite 1 ja 2/15 § / 
22.3.2012. Yhteinen rakennusala tulee olemaan 58 m2, josta veistosalin osuus on 36 m2. 
Rakennuslupa on myönnetty 7. helmikuuta. 
Suunnitelmien mukaan hanke toteutetaan niin, että työt alkavat maaliskuun lopussa ja rakennustyöt 
valmistuvat viikolla 24. Tilat otetaan käyttöön koulujen alkaessa. 
Rakennusteknisistä töistä on pyydetty tarjouksia neljästä paikallisesta yrityksestä. Liitteenä olevasta 
avauspöytäkirjasta, Liite 3/64 § / 12.3.2012, ilmenee, että ainoastaan yksi tarjous on saapunut.  
Voi todeta, että emme tarjouksen perusteella pysty toteuttamaan hanketta talousarviossa olevan mää-
rärahan puitteissa. 
Kun sähkö- ja vesikustannuksia lisätään, tarvitsemme 10 000 euron lisämäärärahan hankkeen toteut-
tamiseksi. Talousarvion perustana ollut kustannusehdotus perustuu helpompaan rakennukseen, joka 
on tehty ainoastaan puusta. Terveysviranomaiset vaativat myös, että tilaan johdetaan juoksevaa vettä.  
Meillä on erilaisia vaihtoehtoja edetä asiassa: 

- Tarkistaa piirustukset ja yrittää pyytää uusia tarjouksia.  
- Anoa lisämäärärahaa hanketta varten. 
- Lykätä hanketta ja anoa määrärahaa ensi vuonna uudestaan.  

Arvion mukaan ei kannata pyytää uusia tarjouksia.  
 
TEKN. JOHTAJAN EHDOTUS: 
Valitaan urakoitsijaksi ehdollisesti WL-Trecon. Neuvotellaan säästömahdollisuuksista tekemisessä. 
Anotaan lisämäärärahaa hanketta varten.  
 
PÄÄTÖS: 
Ehdotus hyväksytään.  
__________ 
 
Kh 12.3.2012: 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että   kunnanvaltuusto lisää menomäärärahaa 10 0000 eurolla 30 000 euroksi Söderbyn 

koulun investointitalousarviossa, 
että     talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroin.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________  
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Dnr: KST 27/2012 
 
 
16 §. TAKAUS   Kronoby Energiandelslagin anomus kunnallisesta takauksesta 

Talouspäällikkö: 
Kronoby Energiandelslag perustettiin vuonna 1999 ja se on vuodesta 2002 tuottanut lämpöä 
Kruunupyyn kunnan kiinteistöille Kruunupyyn keskustassa ja vuodesta 2003 Kruunupyyn 
kunnan kiinteistöille Alavetelissa oman hakelämpölaitoksen avulla. Osuuskunta on myös toi-
mittanut haketta kunnan omille laitoksille Teerijärvellä ja Sandbackan vanhainkodissa. Kruu-
nupyyn tehotarve on kasvanut 800 kW:sta yli 3000 kW:een vuodesta 1999 vuoteen 2012, 
joten energiaosuuskunta rakentaa uuden lämpölaitoksen kesällä 2012. Samalla rakennetaan 
n. 1800 m. pitkä kulvertti, joka yhdistää vanhan kulvertin uusiin asiakkaisiin. 
  
Kronoby Energiandelslag anoo kunnallista takausta lainalle Kronoby Fliscentral -hankkeen 
rahoittamiseksi, Liite 1-4/16 § /22.3.2012. Laina otetaan Pohjola Pankki Oyj:ltä seuraavasti:  

i 1 100 000 €, maksuaika 20 vuotta. 
i Korko 5 vuoden kiinteä korko. Korkoindikaatio 22.2.2012 2,38 %. 
i Ensimmäinen lainanlyhennys 18 kk luoton ottamisen jälkeen 
i Laina otetaan toukokuussa 2012. 

 
Vastavakuutena energiaosuuskunta antaa kiinnitetyt panttikirjat, joiden arvo on 1,3 kertaa 
lainan määrää tai 1 430 000 euroa. Kunta omistaa 44 % osuuskunnasta ja energiaosuuskun-
ta kuuluu siten kunnan omistusyhteysyhteisöihin.  
 
KJ:N EHDOSTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa  
että kunnanvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kronoby Energiandelslagin 

ottamalle 1 100 000 euron lainalle, jonka yhtiö ottaa Pohjola Pankki Oyj:ltä yllä 
mainituin ehdoin Kronoby Fliscentral -hankkeen rahoittamiseksi. Vastavakuute-
na annetaan panttikirjat, joiden arvo on 1,3 kertaa lainan määrää.   

 
Ossian Wassborr ilmoitti itseensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
Ossian Wassborr ilmoitti itseensä esteelliseksi eikä osallistunut asian käsittelyyn. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________  
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Dnr: KST 146/2011 
 
 
17 §. VALTUUSOALOITE   Inger Backman ym. aloite asuintonttien markkinoinnista  

Kunnanjohtaja/-sihteeri: 
Inger Backman ym. jättivät valtuuston kokouksessa 10.11.2011 aloitteen asuintonttien mark-
kinoinnista. 
 
Kunnan asuintonttien markkinoiminen on markkinointiryhmän tärkeimpiä tehtäviä. Muun mu-
assa viime kokouksessa osoitettiin ¼ talousarviosta, eli. 2 500 €, kunnan uusimman asuin-
alueen Fiskarholmenin markkinoimiseksi.  Samassa kokouksessa keskusteltiin siitä, kuinka 
pitää menetellä uusien muuttajien saamiseksi kunnalle. Markkinointiryhmä ehdotti mm. ke-
vättempauksen järjestämistä Messveka -asuinalueesta. Alueen tontit voisi myydä rajoitetun 
ajan halvempaan hintaan. Ehdotettiin myös syksytempauksen järjestämistä Fiskarholmen -
asuinalueen alustavien kaivutöiden yhteydessä.   
Markkinointiryhmän ja hallituksen rajoitetut talousarviomäärärahat rajoittavat ilmoitusten te-
kemisen laajemmalla mittakaavalla.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että yllämainittu selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi ja vastaukseksi aloitteeseen 

koskien asuintonttien markkinointia ja 
että      aloitteeseen on täten vastattu. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto yhtyi yksimielisesti ehdotukseen. 
__________ 
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Dnr: KST 148/2011 
 
 
18 §.   VALTUUSTOALOITE   Inger Backman ym. aloite energiajuomien käytön ja myynnin 

rajoittamisesta  

Kunnanjohtaja/-sihteeri: 
Inger Backman ym. jättivät 10.11.2011 aloitteen energiajuomien käytön ja myynnin rajoitta-
misesta. 
 
Aluksi voidaan todeta, että aloite käsittelee ajankohtaista ongelmaa ja erilaiset lasten ja nuor-
ten puolesta työskentelevät järjestöt ovat toimineet kysymyksen puolesta. Yksittäisellä kun-
nalla on kuitenkin pieniä vaikuttamismahdollisuuksia kysymykseen, joka vaatii asenteiden 
muuttamista.    
Kunnanhallitus voisi yllämainitun aloitteen johdosta kääntyä elintarvikekauppojen ja muiden 
myyntipisteiden puoleen kirjelmällä siitä, että nk. energiajuomia ei myydä alaikäisille Kruunu-
pyyn kunnan alueella.  
Koulujen rehtorit ovat keskustelleet asiasta kokouksessa ja todenneet, että energiajuomien 
käyttö perusopetuksen kouluissa on kielletty. Asiaa ei koeta ongelmaksi lukiossakaan, ener-
giajuomia ei esiinny koulun järjestämissä tapahtumissa. 
 
KUNNANJOHTAJAN EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että       alueen elintarvikekaupoille ja muille myyntipisteille lähetetään kirjelmä, jossa toi-

votaan että energiajuomia ei myydä ja  
että            aloitteeseen on täten vastattu.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti yhtyä ehdotukseen. 
Hallitus kehottaa rehtoreita tiedottamaan oppilaita energiajuomien riskeistä säännöllisesti ja 
että kysymys otetaan esille vanhempainkokouksissa. 
__________ 
  
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.  
__________ 
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Dnr: KST 147/2011 
 
 
19 §.  VALTUUSTOALOITE   Inger Backman ym. aloite koulujen käyttämisestä nuorisotiloina 

Kunnansihteeri: 
Inger Backman ym. jättivät valtuuston kokouksessa 10.11.2011 aloitteen koskien koulujen 
käyttämistä nuorisotiloina. 
 
Sivistystoimen johtaja on yhdessä teknisen päällikön kanssa selostanut kunnan kiinteistöjen 
käyttöön liittyvät määräykset ja periaatteet liitteenä olevassa kirjelmässä, Liite 1/19 § / 
22.3.2012. Selostuksesta käy ilmi, miten koulut ja muut kiinteistöt ovat lasten ja nuorten käy-
tettävissä.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että   selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi vastauksena aloitteeseen koskien koulujen 

käyttämistä nuorisotiloina ja 
että       aloitteeseen on täten vastattu.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
 
  

 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspvm 
22.3.2012 

 
 
Sivu 
2/32 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

26.3.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa 

Lautakunta Kunnan- 
hallitus 

Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

20 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Kunnanvaltuuston tiedoksi ilmoitetaan seuraavista asioista: 
 

a) Valtuuston seuraava kokous pidetään jo keskiviikkona 11. huhtikuuta eikä 26. huhti-
kuuta kuin oli suunniteltu. 

 
b) Bernt Storbacka ym. tekivät aloitteen, jonka mukaan valtuustoa kehotetaan ryhty-

mään toimenpiteisiin kunnan suuntautumisesta kuntauudistuksessa koskevan kysely-
tutkimuksen toimeenpanoa vastaan, Liite 1/20 § / 22.3.2012. 
 

PÄÄTÖS: 
 
Asiat merkittiin tiedoksi. Aloite siirretään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. 
__________ 
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21 §. 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: 17-19 
 
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 
     
    65101  VAASA 
 
     Valitusaika 
Kunnallisvalitus, pykälät 14-16   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. 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

26.3.2012 

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 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. 
 
 
     
 


