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Sissi Brännbacka 

Pöytäkirjan tarkistus 
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Hans-Erik Lindgren 
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Sissi Brännbacka, vs. kunnansihteeri 
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69 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 5. kesäkuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 5. – 13.6.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 6.6.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
______________ 
   

www.kronoby.fi
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70 §. PÖYTÄRKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 14. kesäkuuta 2013 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Liane Byggmästarin ja Tapani Myllymäen pöytäkirjan tarkasta-
jiksi. 
_______________ 
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Dnr: KST 86/2013 
 
 
71 §. TILINPÄÄTÖS 2012   Tiedottaminen tilinpäätöksestä 

Kh 25.3.2013 § 111: 
Vs. talouspäällikkö: 
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain määräysten mukaan, §:ssä 68, kunnanhallituk-
sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen 
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuulu-
vat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
 
Muutetun kuntalain 8. luvun 68 a §:ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan 
täydellinen konsernitilinpäätös, joka taseen lisäksi käsittää myös tuloslaskelman ja rahoitus-
laskelman liitetietoineen. Kruunupyyn kunta täyttää uusien sääntöjen määräämät kriteerit ja 
on velvollinen vuoden 2008 tilinpäätöksestä alkaen laatimaan täydellinen konsernitilinpäätös. 
Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. 
 
Kunnan tilinpäätös sisältäen liikelaitos Kruunupyyn sähkölaitoksen tilinpäätös vuodelta 2012 
osoittaa 774 750,69 euron alijäämän. Summa koostuu kunnan 1 109 438,21 € 55 euron ali-
jäämästä sekä sähkölaitoksen 334 687,52 euron ylijäämästä.  Kunnan budjetoitu tulos nousi 
-1 145 300 euroon, kun taas sähkölaitoksen budjetoitu ylijäämä oli 128 335 €. Löytyy useita 
syitä siihen, miksi kunta pystyi osoittamaan budjetoitua parempaa tulosta.  Verotuloja kertyi 
371 000 € enemmän kuin mitä talousarvio edellytti, ja valtionosuuksia saatiin 745 000 € 
enemmän kuin budjetoitu. Sähkölaitoksen hyvä tulos johtuu suurimmalta osin osinkomaksus-
ta tilikauden lopussa.   
 
Kunnan taseessa 31.12.2012 kertynyt ylijäämä on 3 762 255,66 € tai 564 € asukasta kohti. 
Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 679 €/asukas. Vuoden 2012 lopussa 
kunnan lainakanta oli 1 725 €/asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakanta oli 1 391 
€/asukas. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä siihen kuuluvat toimintakertomus 
ja liitetiedot.  
Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöstä ja luovuttavat asiakir-
jat tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle, joka tutustuu tilinpää-
töksen asiakirjoihin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja siihen kuuluvat toimin-
takertomus ja liitetiedostot.  
Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat luovutettiin tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle, 
sekä kunnanvaltuustolle, joka tutustuu tilinpäätöksen asiakirjoihin. 
__________ 
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Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöstä. 
 
Bengt-Johan Skullbacka, joka piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron, suuntasi kiitoksensa hyvästä 
työstä ja hyvästä talousarviokurista luottamusmiehille, viranhaltijoille ja muille yhteistyö-
kumppaneille. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto tutustui tilinpäätökseen, keskustelu merkittiin tiedoksi.  
Hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/71 § / 13.6.2013. 
________________ 
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Dnr: KST 131/2013 

72 §. TILINPÄÄTÖS 2012 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 

Vs. talouspäällikkö: 
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.  
 
Kuntalain yllämainitussa pykälässä säädetään myös, että mikäli kunnan tase osoittaa katta-
matonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava, miten talouden tasapainottaminen on 
toteutunut tilikauden aikana sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjel-
man riittävyyttä. 
 
Tarkastuslautakunta on 24.5.2013, tilinpäätösasiakirjojen ja tarkastuskertomuksen nojalla, 
laatinut arviointikertomuksen siitä, miten toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet.   
Yksityiskohtainen arviointikertomus liitetään pykälään, Liite 1/ 72 § / 13.6.2013.  
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ: 
 
että  arviointikertomus vuodelta 2012 saatetaan kunnanvaltuuston käsittelyyn. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2012. 
________________ 
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Dnr: KST 132/2013 

73 §. TILINPÄÄTÖS 2012           Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen   sekä 
vastuuvapauden myöntäminen 

Vs. talouspäällikkö: 
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal-
linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
 
JHT-, HTM-tilintarkastaja Anders Lidman, BDO Audiator Ab:lta puoltaa 24. toukokuuta 2013 
päivätyssä tarkastuskertomuksessaan, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönne-
tään vastuuvapaus tarkastetulta tilikaudelta 1.1. – 31.12.2012. 
 
Tarkastuslautakunta on 24. toukokuuta 2013 tutustunut tarkastajan laatimaan tarkastusker-
tomukseen kyseiseltä tilikaudelta. Valtuusto tutustuu tarkastuskertomukseen, joka sisältyy 
tilinpäätösasiakirjoihin. 
 
TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ: 
 
että  kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2012 tilinpäätöksen ja 
että  kunnanvaltuusto myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2012. 
_______________ 
 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöstä 2012. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vas-
tuuvapauden tilikaudelta 2012. 
Hans-Erik Lindgren kiitti valtuuston puolesta kunnanhallitusta, lautakuntia, tilivelvolli-
sia ja henkilökuntaa hyvin tehdystä työstä vuoden 2012 aikana. 
_______________ 
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Dnr: KST 119/2013 
 
 
74 §.TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Raamien hyväksyminen 

Kh 3.6.2013, § 169: 
Vs. talouspäällikkö: 
Tuloslaskelmalle ja käyttötalousarviolle on laadittu raamiehdotukset vuodelle 2014. Ehdotus-
ta laadittaessa on käytetty vuoden 2012 tilinpäätöstä, kunnan taloussuunnitelmaa, kuluvan 
vuoden käyttösuunnitelmaa sekä kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ennusteita. Kunnan 
yhteiset verotulot nousivat 2,4 % vuodesta 2011 vuoteen 2012, näistä kunnallisvero nousi 
5,1 %. Raamiehdotuksen verot perustuvat kuntaliiton 24.4.2013 antamaan veroennustee-
seen Kruunupyyn kunnalle. Ennusteen mukaan verot nousevat vuoden 2013 aikana 0,9 % 
vuoteen 2012 verrattuna, ja vuodelle 2014 ennustetaan 4,6 % korotusta. Raamiehdotus pe-
rustuu kunnan nykyiseen veroprosenttiin, 19,5 %. Valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton te-
kemiin kuntakohtaisiin laskelmiin.  
Tuloslaskelmalle ehdotetussa raamissa toimintakate nousee -38 095 617 €, vuosikate -218 
917 € ja tilikauden tulos -1 148 917 €. Vuosikate ja tulos ovat positiivisempia kuin talous-
suunnitelmassa. Raameissa on lähdetty siitä, että sähkölaitoksen tuotto on 190 000 €, eli 
sama määrä kuin kuluvana vuonna. Tasapainottamisvaatimus täyttyy, kun kunnan taseessa 
(kunnan sekä sähkölaitoksen) 31.12.2012 on kertynyt ylijäämää 3 762 255 €. 
Käyttötalouden raamiehdotuksessa on 38 095 617 euron nettomäärä jaettavaksi sektoreiden 
välillä. 
Verrattuna vuoden 2012 käyttösuunnitelman nettomenoihin on raamiehdotuksessa jaettu 
määräraha 557 300 € suurempi, eli korotus on 1,48 %. Sektoreiden menojen ja tulojen osalta 
on kunnan raamiehdotuksessa lähdetty 1,4 % lisäyksestä vuoden 2013 käyttösuunnitelmas-
ta. 
Käytön suunnitteluvuodelle 2015–2016 ei ole laadittu erityisiä raameja. Arviointiohjeeksi lau-
takunnille on 1,5 %:n korotus vuosien välillä. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana käytetään 

vuoden 2014 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin käytön koro-
tus on 1,48 % käyttösuunnitelmasta 2013, 

että  käyttötalouden talousvuosille 2015–2016 lasketaan 1,5 % korotus vuosien välil-
le ja 

että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 190 000 
euroksi vuoden 2013 talousarviossa. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana käytetään 

vuoden 2014 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin käytön koro-
tus on 1,48 % käyttösuunnitelmasta 2013, 
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että  käyttötalouden talousvuosille 2015–2016 lasketaan 1,5 % korotus vuosien välil-
le ja 

että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 190 000 
euroksi vuoden 2013 talousarviossa. 

__________________ 
 
Kunnanjohtaja selosti talousarvion raamiesitystä talousarviolle 2012 ja talousuunnitelmalle 
2015-2016. 
 
Keskustelussa Elisabeth Hagström esittää talousarvioraamien muutosta tulopuolella siten, 
että laskelma pohjautuisi kunnallisveron korottamiseen 20,5 prosenttiin. Esitys ei saanut 
kannatusta ja raukesi.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaan. Valtuus-
ton hyväksymät raamit liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/74 § / 13.6.2013. 
___________________ 
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Dnr: KST 127/2013 

75 §. KIINTEISTÖT  Viheralueen ostaminen, Suurjoentie, Kruunupyyn keskusta 

Kh 3.6.2013, § 177: 
Kaavoittaja: 
Bodil Wikman tarjoaa maa-aluetta myytäväksi Suurjoentien vieressä noin 1,11 ha. Asema-
kaavassa maa-alue on viheraluetta. Viheralue rajoittuu luoteessa kunnan omistamiin tiluksiin 
ja viheralue toimii puskurivyöhykkeenä teollisuusalueen ja Torpantien asuintonttien välillä, 
joten olisi hyvä, että kunta ostaisi kyseisen metsäalueen, jotta puusto voidaan säilyttää. Maa-
alueen hinta on 2 500 euroa. Kartta on liitteenä, Liite 1/  75 §/ 13.6.2013. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että  ostaa noin 1,11 ha suuruisen määräalan tilasta Wikman I RNr 13:162 Överbrå-

tön kylässä hintaan 2 500 euroa. Myyjä on Bodil Wikman.  
 Kunta vastaa kaikista kuluista, joita syntyy kauppakirjan, lainhuudon ja lohkomi-
sen yhteydessä. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
että  ostaa noin 1,11 ha suuruisen määräalan tilasta Wikman I RNr 13:162 Överbrå-

tön kylässä hintaan 2 500 euroa. Myyjä on Bodil Wikman.  
Kunta vastaa kaikista kuluista, joita syntyy kauppakirjan, lainhuudon ja lohkomi-
sen yhteydessä. 

_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
_______________ 
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Dnr: KST 123/2013 

76 §. TIEDOKSIANTO   Henkilöstöjärjestelyt kunnanvirastossa 

Kunnanjohtaja: 
Kunnanhallitus tiedottaa kunnanvaltuustoa henkilöstöjärjestelyistä, jotka liittyvät kunnansih-
teeri Kerstin Myrskogin eläkkeelle siirtymiseen 1.8.2013. Tilanteen selvittämiseksi henkilös-
tölliseltä ja toiminnalliselta kannalta on laadittu kaavio ajankohtaisista henkilöstö- ja toiminta-
kysymyksistä. 
 
Henkilöstösihteeri Sissi Brännbackan virkatehtävän suorittamisvelvollisuus muutetaan vas-
taamaan virkanimikettä henkilöstö- ja hallintopäällikkö ja kunnantoimistossa tehdään työteh-
tävien uudelleenjako. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Henkilöstö- ja hallintopäällikön tehtävät 1.8.2013 alkaen 

i vastata kunnan hallintopalvelujen ja henkilöstöhallinnon kehittämisestä 
i vastata niiden asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta, joita käsitellään kunnanval-

tuustossa ja kunnanhallituksessa, sekä toimia sihteerinä kyseisissä toimielimissä 
(kunnanvaltuuston työjärjestyksen 1 § 4 mom. mukaisesti) 

i oikeus kirjata Kruunupyyn kunnan nimi 
i toimia kunnanjohtajan sijaisena 

 
 
KUNNANHALLITUKSEN EHDOTUS: 
 
Ilmoitetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
_________________ 
  
Kunnanhallituksen puheenjohtaja selosti asiaa ja kunnanhallituksen tekemää päätöstä. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Asia merkittiin tiedoksi. 
_______________ 
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77 §. 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: 96 – 72 ja 76 - 77 
 
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 73 - 75   30 päivää 
Hallintovalitus, pykälät              päivää 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:       päivää 
 
Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valitusasiakirjat on 
toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 
mennessä.  
 
 
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. 
 
 
 


