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Djupsjöbacka, Kim 
Enroth, Carl-Johan 
Forsander, Mårten 
Furubacka, Leena 
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Varajäsenet: 
 
Broända, Helena (Albäck-Tokou) 
Bjong, Solveig     (Backman) 
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Djupsjöbacka, Michael kunnanjohtaja 
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Ahlström, Carina varhaiskasv.joht. klo 19-19.15 
Kjellman, Pamela talouspäällikkö 
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30 - 37 §. 
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Marketta Widjeskog 

Pöytäkirjanpitäjä: 

 
 
Kerstin Myrskog 
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paikka ja aika: 
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Jan-Erik Hästö 

 

 
 
Monica Takkula 
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Pöytäkirja asetettu nähtäväksi, aika ja paikka: 
Maanantaina 28. toukokuuta 2012 
Kunnantalo  
Puheenjohtaja 
 
 
Marketta Widjeskog 
Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa: 
 
 
Kerstin Myrskog, kunnansihteeri 
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taa 

 
Lautakunta Kunnan- 

hallitus 
Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

 

30 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 14. toukokuuta 2012 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 14.–24.5.2012 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 16.5.2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
__________ 
 
   

www.kronoby.fi
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Lautakunta Kunnan- 

hallitus 
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31 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 25. toukokuuta 2012 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Jan-Erik Hästön ja Monica Takkulan pöytäkirjan tarkastajiksi. 
__________ 
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Dnr: BILD 35/2012 
 
 
32 §.   TALOUSARVIO 2012    Sivistyslautakunnan lisämääräraha-anomus kalustoja varten  

Kh 7.5.2012, § 130: 
Sivistyslautakunta 26.4.2012, § 15: 
Työryhmä Centralskolanin kunnostamista varten Liite 1/32 § / 24.5.2012 on käsitellyt kysymystä, joka 
koskee koulun irtaimiston ja kaluston uusimista. Koulun kunnostamista varten laaditussa talousarvios-
sa ei ole talousarviovaroja sisustukseen ja kalustoihin. Kunnostamisen yhteydessä tehdään rakenteel-
lisia muutoksia koulun ympäristöön. Uusia tiloja kunnostetaan ullakolla erityis- ja pakolaisopetusta 
varten, käsityö vuosikursseille 4-6 taas siirtyy Ådalenin kouluun. Tätä varten tarvitaan uusia pulpetteja.  
Myös verhoja uusitaan ja ATK-kalusto yhtenäistetään kaikissa luokkahuoneissa.   
 
Sivistystoimen tämänvuotinen talousarvio sisältää 15 000 € kalustoja varten. Olisi kohtuutonta, että 
yksi koulu käyttäisi kyseisen summan kolmen vuoden ajan tai että hankinnat hajaantuvat kolmelle 
vuodelle. Jotta voidaan taata, että muutkin koulut saavat kalustovaroja käyttöönsä, lisämäärärahaa 
voitaisiin myöntää sekä Centralskolanin kunnostamiseksi että muiden koulujen kalustotarpeiden tur-
vaamiseksi. 
 
SIVISTYSJOHTAJAN EHDOTUS:  
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 euron lisämäärä-
rahan kalustoja varten Centralskolanille.  
 
PÄÄTÖS: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.  
__________ 
 
Kh 7.5.2012: 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että       määräraha Hallinnon ja koulujen kalustoja varten korotetaan 40 000 eurolla huo-

nekalujen ja kalustojen hankkimiseksi Centralskolanille ja  
että      talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroista tai lyhytaikaisella luotolla (olemassa 

oleva limiitti). 
 
Sivistystoimenjohtajan esitteli kysymystä tarkemmin ennen asian käsittelyä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
                                                                                                                                                                       



KRUUNUPYYN KUNTA 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
Kokouspäivämäärä 
24.5.2012 

 
Sivu 
4/56 

 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

28.5.2012 

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todis-
taa 

 
Lautakunta Kunnan- 

hallitus 
Kunnan- 
valtuusto 
 
 

 

Dnr: BILD 38/2012 
 
33 §.   TALOUSARVIO 2012      Sivistyslautakunnan lisämääräraha-anomus päivähoitoa 

varten Kruunupyyn alueella  

Kh 7.5.2012, § 131: 
Sivistyslautakunta 26.4.2012, § 18 / Varhaiskasvatusjohtaja: 
Työryhmä on asetettu ja on aloittanut työn laatia käytännön malleja Kruunupyyn alueen päivähoito- ja 
esikoulupaikkojen kehittämiseksi.  Työryhmään kuuluu kunnanhallituksen edustaja Susanne Hongell, 
sivistyslautakunnan edustaja Bjarne Träisk ja teknisen lautakunnan edustaja Malin Näse sekä var-
haiskasvatusjohtaja Carina Ahlström, päivähoidon ohjaaja Erica Nygård ja kiinteistövastaava Bernt 
Slotte. Tätä kirjoittaessa työryhmä on pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Kooste työryhmän tehtävä-
kuvauksesta, tehdyistä asioista varhaiskasvatuksessa ja tämänhetkisestä tilanteesta esitetään liittees-
sä, Liite 1/33 § / 24.5.2012. Lisää tietoa on saatavana työryhmän seuraavan kokouksen jälkeen ja siitä 
tiedotetaan kokouksessa. 
 

SIVISTYSJOHTAJAN EHDOTUS: 
Sivistyslautakunta merkitsee työryhmän väliraportin tietoonsa saatetuksi. 
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 euron lisämäärä-
rahan tilapäisen, siirrettävän modulipäiväkodin sekä uuden pysyvän päiväkodin suunnittelemiseksi 
Kruunupyyn alueelle. Modulipäiväkoti suunnitellaan Jeussen-Söderby alueen päivähoitotarpeen mu-
kaan, mutta se toimisi ensi vaiheessa tilapäisenä ratkaisuna Kruunupyyn keskustan akuuttiin päivähoi-
totarpeeseen, kunnes uusi päiväkoti on rakennettu. 
Sivistyslautakunta anoo kunnanhallitukselta, että kunnanvaltuusto myöntää 40 000 euron lisämäärä-
rahan tilapäisen ryhmäperhepäiväkodin toimintaa varten Kruunupyyn alueella vuonna 2012. 
 
PÄÄTÖS: 
Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
__________ 
 
Kh 7.5.2012: 
Sivistyslautakunnan anomus koskee kahta eri määrärahaa, toisaalta 40 000 euron suunnitte-
lumääräraha investointitalousarvioon, toisaalta 40 000 € sivistyslautakunnan nettotalousarvi-
on korottamiseksi 12 042 600 eurosta 12 082 600 euroon. Tämän vuoden talousarvio sisäl-
tää 500 000 euron määrärahan vuodelle 2012 Kruunupyyn alueen päivähoitotilojen järjestä-
miseksi ja 200 000 € samalle vuodelle Söderbyn koulun päivähoitotilojen järjestämiseksi. 
 

KJ:N EHDOTUS: 
 

Kunnahallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että vuoden 2012 investointitalousarvioon viedään 40 000 euron määräraha hank-

keelle Kruunupyyn alueen päivähoitotilat 
että sivistyslautakunnan nettotalousarvio vuodelle 2012 korotetaan 40 000 eurolla 

12 082 600 euroon ja  
että  talousarviomuutokset rahoitetaan kassavaroista tai lyhytaikaisella lainalla (ole-

massa oleva limiitti). 
 

Varhaiskasvatusjohtaja Carina Ahlström esitteli kysymystä tarkemmin ennen keskustelun 
alkua. 
 
PÄÄTÖS: 
 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
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 Dnr: KST 60/2012 
 
 
34 §. KIINTEISTÖT  Maa-alueen osto Alavetelin keskustassa  

Kh 7.5.2012, § 138: 
Kaavoittaja: 
Neuvotteluja on käyty Helene Greven, Marika Hoegln ja Annika Nyholmin kanssa maa-
alueen ostosta Måsabackantien vieressä, Alavetelin keskustasta etelään. Pinta-ala on noin 
3,1 ha ja alue on asemakaavassa maa- ja metsätalousaluetta, viheraluetta sekä 2 kapeaa 
asuintonttia, Liite 1/34 § / 24.5.2012.  
Hinta on 19 500 euroa. Kunnalla ei ole liian monta tonttia lähellä keskustaa, joten tämä olisi 
sopiva hankintakohde. Måsabackantien vieressä oleva peltoalue on nyt kaavoitettu maatalo-
usmaaksi, mutta sinne voi kaavoittaa 2-3 asuintonttia. Tontit ovat kuitenkin tienpinnan ala-
puolella, joten niitä pitää nostaa ja täyttää hieman. Alueella on valmis vesi- ja viemärijohto. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle   
että        tila Fredriks RNr 32:7 Alavetelin kylässä ostetaan Helene Greveltä, Marika Hoegliltä 

ja Annika Nyholminta hintaan 19 500 €. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________  
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Dnr: TEKN 33/2012 
 
 
35 §. TIET    Kevytliikenneväylän rakentaminen Skullbackantie-Granöbyntie 

Kh 7.5.2012, § 139: 
Tekninen lautakunta 12.4.2012 § 45: 
Tekninen lautakunta tutustui 18.1 vahvistuspäätökseen kevytliikenneväylän pidentämisestä maantietä 
7430 pitkin Granöbyn kylään. Lautakunta tutustui myös toteuttamissopimukseen, jonka mukaan kunta 
rakentaa ja toimii hankkeen rakennuttajana.   
1.2 oli sovittu tapaaminen ELY -keskuksen edustajien kanssa, jossa käytiin läpi työn toteuttamiseen 
liittyviä periaatteita. Tehtiin myös maastokäynti.  
Tuloksena oli, että kunnalla/teknisellä osastolla on melko vapaita käsiä toteuttaa tarjouskyselyä ja 
toimia valvojana rakentamisessa sillä edellytyksellä, että suunnitelmaa noudatetaan ja dokumentointia 
on riittävästi saatavana, kun hanke siirtyy tielaitokselle.  
ELY -keskuksen tilaama tietoimitus alueen saamiseksi haltuun tapahtuu 27.4, jonka jälkeen on mah-
dollista aloittaa rakennustyöt.   
Urakka-aika on määrätty alkavaksi viikolla 18 ja päättyy 15.10.2012. 
Tarjouspyyntö liitteineen on 16.3 lähetetty 7 urakoitsijalle. Tarjouspyyntö ja urakkaohjelma liitteenä, 
Liite 1/35 § / 24.5.2012. Hankkeen arvioidaan alittavan rajan, jonka mukaan se pitää julkaista Hilmas-
sa.  
Kunnan investointitalousarvio sisältää 120 000 euron määrärahan hanketta varten. 
Tarjousaika umpeutuu 11.4 klo 13.00, minkä johdosta tarjoukset esitetään ja valintaehdotukset anne-
taan kokouksessa. 
Tarjoukset avattiin 12.4, avauksesta laadittiin pöytäkirja, joka on liitteenä Liite 2/35 § / 24.5.2012. To-
detaan, että kaikki tarjoukset ylittävät selvästi hankkeen kustannusehdotuksen, joka oli maanraken-
nusindeksin 9/10 121,8 mukaan 140 000 €. Tämänpäiväisen indeksin mukaan 2/12 135,7 kustannus-
ehdotus olisi 156 000 €. 
Budjetoinnissa olemme lähteneet siitä, että voimme toteuttaa hankkeen edullisesti käyttämällä paikal-
lisia urakoitsijoita.  
Tarjousten yksikköhintaa on tarkistettu ja on myös arvioitu työn toteuttamismahdollisuuksia omatoimi-
sesti. Teknisellä osastolla ei ole resursseja toteuttaa hanketta omatoimisesti emmekä saavuta budje-
toitua määrärahatasoa.  
Koska hanke ei mahdu talousarviossa varattuun määrärahaan, kysymyksestä tulee sellainen, johon 
kunnanvaltuuston tulee ottaa kantaa. 
Ely -keskuksen edustaja Ari Perttu on tutustunut saatuihin tarjouksiin ja hänen kanssa on keskusteltu 
hankkeen toteutumismahdollisuuksista. Ely-keskuksen mukanaolo rahoituksessa tuntuu mahdottomal-
ta, koska heillä on jo vaikeuksia omien hankkeidensa kanssa. Ely-keskuksen mukaan meidän on 
mahdollista jakaa hanketta 2 vuodelle, mikä on tarpeellista myös käytännön näkökulmasta katsottuna, 
koska rakentamisen alkaminen viivästyy.  
Tässä vaiheessa urakoitsijaa ei voida valita, mutta voisimme pyytää, että tarjoukset ovat voimassa 2 
kuukautta.  
Kunnanvaltuuston seuraava kokous pidetään 24.5 ja kunnanhallituksen valmistelu kokousta varten on 
7.5. 
Edullisimman tarjouksen yksikköhinnan perusteella n. 67 400 kustannuksista voidaan siirtää ensi vuo-
delle, jos viimeistely ja päällystys tapahtuisivat kesällä 2013. 
Vaihtoehtona on toki, että koko hanke siirretään tehtäväksi myöhemmin tai että hankkeesta luovutaan 
kokonaan. Olemme kuitenkin panostaneet tiesuunnitteluun ja tiesuunnitelma on vahvistettu. Kunnan-
valtuusto sitoutui tiesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 12.5.2011 vastaamaan rakennuskustan-
nuksista, tosin sillä perusteella että kustannusehdotus on 140 000 €, joten sitä ei voi enää pitää sito-
vana.   
 
TEKN. JOHTAJAN EHDOTUS: 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että kunnanvaltuustolta anotaan, että hankkeen koko-
naiskustannukset saavat nousta 205 000 euroon. Hanke toteutetaan 2 vuodessa ja vuoden 2013 talo-
usarvioon otetaan 85 000 euron määräraha hanketta varten. Dan Renlund valitaan urakoitsijaksi eh-
dolla, että määräraha myönnetään.  
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Tarjouksen on oltava voimassa 3 kuukautta ja muutetun aikataulun mukaan. 
 
PÄÄTÖS:  
Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen perusteellisen keskustelun jälkeen.  
__________ 
 
Kh 7.5.2012: 
Investointitalousarviossa on Liikenneturvallisuushankkeita varten varattu 120 000 euron 
määräraha Granöbyn kevytliikenneväylän rakentamiseksi.    
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että    Skullbackatien-Granöbytien kevytliikenneväylä -hanketta toteutetaan kahdessa vuo-

dessa teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja   
että    kunnanvaltuusto sitoutuu ottamaan 85 000 euron määrärahan vuoden 2012 investoin-

titalousarvioon hankkeen valmistamiseksi.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti ehdotukseen. 
__________    
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________    
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36 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Kunnanvaltuuston tiedoksi ilmoitetaan seuraavista asioista: 
 
a) Sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminnan seurantaa marraskuu 2011 – toukokuu 2012 käsi-

tellään iltakoulussa kokouksen jälkeen. Työryhmän raportti liitetään pöytäkirjaan, Liite 
1/36 § / 24.5.2012. 
 

b) Marketta Widjeskog käytti puheenvuoron lehdistön kirjoitusten johdosta valtuuston ja 
hallituksen välisestä luottamuksesta, toisaalta koko puheenjohtajiston puolesta toisaalta 
henkilökohtaisesti valtuuston puheenjohtajan ominaisuudessa. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Asiat merkittiin tiedoksi. 
__________ 
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37 §. 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 
 
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 32-35   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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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. 
 
 
     
 
 
 
 


