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41 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
42 §. LAUTAKUNNAT    Kruunupyyn kunnanosalautakunnan valinta 2013-2016;  
  pöydälle pantu asia 
43 §. LAUTAKUNNAT   Alavetelin kunnanosalautakunnan valinta  2013 – 2016,  
  pöydälle pantu asia 
44 §. LAUTAKUNNAT     Teerijärven kunnanosalautakunnan valinta 2013 – 2016,  
  pöydälle pantu asia 
45 §. LAUTAKUNNAT     Edustajien valinta Suomen kuntaliiton kuntapäiville 2013 
46 §. LAUTAKUNNAT    Ehdotus jäsenestä ja varajäsenestä  
  ympäristöterveyslautakuntaan 2013-2016 
47 §. LAUTAKUNNAT   Ehdotus jäsenistä Kokkolan sosiaali- ja  
  terveydenhuoltolautakuntaan sekä ruotsinkieliseen  
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48 §. LAUTAKUNNAT   Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä 
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52 §. KIINTEISTÖT      Varastohallin ostaminen Kruunupyyn Sähkölaitoksen  
  tarpeita varten 
53 §. KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET    Selvitys vuonna 2012 tehdyistä  
  kuntalais- ja valtuustoaloitteista 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

4.3.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

 

40 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 20. helmikuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kut-
su on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjär-
jestyksen mukaisesti. 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 20. – 28.2.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan websivulla, www.kronoby.fi. 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 21.1.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
____________ 
 
 
   

www.kronoby.fi
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41 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 1. maaliskuuta 2013, klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Inger Backmanin ja Liane Byggmäs-
tarin. 
______________ 
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Dnr: KST 20/2013 
 
 
42 §.    LAUTAKUNNAT        Kruunupyyn kunnanosalautakunnan valinta 2013-2016; pöydäl-

le pantu asia 

Kh 4.2.2013 § 66: 
Kvalt 17.1.2013 § 20: 
Kh 7.1.2013 § 23: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa asiassa ja 
kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitteluun, palvelukehityk-
seen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi myös toimia hanke- tai suunnitte-
luryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita kunnan-
osan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Kruunupyyn kunnanosalle toimikaudeksi 

2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä 
ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
Kvalt 17.1.2013 § 20: 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
Kh 4.2.2012 § 66: 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Kruunupyyn kunnanosalle toi-

mikaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
_______________ 
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Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 
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Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

 
PÄÄTÖS:  
 
Kunnanvaltuusto asetti kunnanosalautakunnan Kruunupyyn kunnanosalle toimikau-
deksi 2013 – 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista va-
rajäsentä seuraavasti: 
Börje Nylund varajäsen  Bodil Saari 
Niina-Maria Holm ”  Pekka Saajoranta 
Minna Lillvik ”  Yvonne Hummel 
Maria Finnholm ”  Birgitta Finne 
Göran Strandvall ”  Vidar Enfors 
Teuvo Herranen ”  Andreas Granbacka 
Leif Svartsjö ”  Sari Snåre 
 
Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Börje Nylund ja varapuheenjohtajaksi Niina-
Maria Holm. 
__________ 
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Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

Dnr: KST 21/2013 
 
 
43 §.   LAUTAKUNNAT  Alavetelin kunnanosalautakunnan valinta  2013 – 2016, pöydälle 

pantu asia 

Kh 4.2.2013 § 67: 
Kval. 17.1.2013 § 21: 
Kh 7.1.2013 § 24: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa asiassa ja 
kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitteluun, palvelukehityk-
seen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi myös toimia hanke- tai suunnitte-
luryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita kunnan-
osan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Alavetelin kunnanosalle toimikaudeksi 

2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä 
ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
Kvalt 17.1.2013 § 21: 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
Kh 4.2.2013 § 67: 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Alavetelin kunnanosalle toimi-

kaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.  
_______________ 
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hallitus 

Kunnan-
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto asetti kunnanosalautakunnan Alavetelin kunnanosalle toimikaudeksi 
2013 – 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä 
seuraavasti: 
Päivi Cainberg   varajäsen   Nina Thodén 
Hanna Hästbacka   ”   Barbro Lindgren 
Markus Lerbacka   ”   Markus Huldén 
Markku Enlund   ”   Kenneth Berg 
Sven Lidsle    ”   Margareta Fredriksson 
Leena-Liis Molander-Hemgård  ”   Marina Furubacka 
Juhani Kemppainen   ”   Anna Parviainen 

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Cainberg ja varapuheenjohtajaksi Mar-
kus Lerbacka. 
__________ 
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Dnr: KST 22/2013 
 
 
44 §.   LAUTAKUNNAT    Teerijärven kunnanosalautakunnan valinta 2013 – 2016, pöydälle 

pantu asia 

Kh 4.2.2013 § 68: 
Kvalt 17.1.2013 § 22: 
Kh 7.1.2013 § 25: 
Kunnansihteeri: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 102 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanosalautakunnat. 
Kuhunkin kunnanosalautakuntaan valitaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.  
Kunnanosalautakunta voi toimia lausunnonantajaeliminä kunnanosan kehitystä koskevassa asiassa ja 
kunnanhallitus tai lautakunta voi kuulla kunnanosalautakuntaa maankäyttösuunnitteluun, palvelukehityk-
seen ja asiakaspalveluun liittyvissä asioissa. Kunnanosalautakunta voi myös toimia hanke- tai suunnitte-
luryhmänä ja hoitaa muita asioita, joita kunnanhallitus toimittaa käsiteltäväksi.  
Kunnanosalautakunta voi valtuustolle, hallitukselle ja muille kunnallisille elimille tehdä aloitteita kunnan-
osan palvelua ja kehitystä edistävistä toimenpiteistä. 
Esittelijä ja sihteeri valitaan lautakunnan keskuudesta. 
Vaalissa noudatetaan lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Teerijärven kunnanosalle toimikaudeksi 

2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä 
ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
Kvalt 17.1.2013 § 22: 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle. 
____________ 
Kh 4.2.2013 § 68: 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto asettaa kunnanosalautakunnan Teerijärven kunnanosalle toimi-

kaudeksi 2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilö-
kohtaista varajäsentä ja 

että kunnanvaltuusto valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheen-
johtajaksi. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.  
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
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Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

 
Kunnanvaltuusto asetti kunnanosalautakunnan Teerijärven kunnanosalle toimikaudeksi 
2013 - 2016, johon kuuluu seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä 
seuraavasti: 
Helen Timgren  varajäsen   Susanne Saitajoki 
Mårten Forsander  ”   Dan-Anders Granvik 
Sonja Kolppanen  ”   Erika Biskop 
Inger Furu-Vidjeskog  ”   Matilda Svartsjö 
Bengt Björk  ”   Helmer Ollqvist 
Christian Hansson  ”   Christel Viitanen 
Jan-Erik Norrkniivilä  ”   Tom Byskata  
 
Puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti Helen Timgren ja varapuheenjohtajaksi Mårten 
Forsander. 
____________ 
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Dnr: KST 66/2013 
 
 
45 §. LAUTAKUNNAT    Edustajien valinta Suomen kuntaliiton kuntapäiville 2013  

Kh 4.2.2013 § 64: 
Kunnansihteeri: 
Suomen Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään 
joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla.  
 
Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle Ouluun 14.–15.5.2013. Kokouspaikkana on 
Oulun kaupunginteatteri.  Kuntapäivien teema on ”Osaava kunta 2021”. 
 
Jäsenkunnat (kunnanhallitus tai -valtuusto) saavat valita edustajia kuntapäiville kunnan 
asukasluvun mukaan. 
 
Kunnat, joissa on 4 001 - 10 000 asukasta valitsevat kaksi jäsentä. Jäsenkunta voi valita 
varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville 
varsinaisen edustajan ollessa estyneenä. Kuntaliitto toivoo kuntapäivien osanottajiksi myös 
kunnan virkamiesjohtoa.  
 
Kuntapäivillä käsitellään hallituksen kertomus vuoden 2009 kuntapäivien jälkeen 
tapahtuneesta yhdistyksen toiminnasta, päätetään valtuuston jäsenten palkkioista ja 
korvauksista ja valitaan valtuuston jäsenet ja varajäsenet.  
 
Kustakin osaottajasta peritään 450 euron suuruinen osanottomaksu. 
 
KJ:N EHDOTUS 
 
Kunnanhallitus esittää 
että            kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja jäsenille kaksi varajäsentä Suomen 

kuntaliiton kuntapäiville 2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti edustajiksi Suomen kuntaliiton kuntapäiville 
2013 kunnanjohtaja Michael Djupsjöbackan ja varaedustajaksi kunnansihteeri Kerstin 
Myrskogin sekä hallituksen I varapuheenjohtaja Liane Byggmästarin ja varaedustajak-
si valtuuston II varapuheenjohtaja Göran Strandvallin.   
_______________ 
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Dnr: KST 73/2013 
 
 
46 §.  LAUTAKUNNAT   Ehdotus jäsenestä ja varajäsenestä ympäristöterveyslautakuntaan 

2013-2016 

Kh 18.2.2013 § 79: 
Kunnansihteeri: 
Kokkolan kaupunki pyytää kuntia tekemään esityksensä jäseneksi ja varajäseneksi Keski-
Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyslautakuntaan vuosiksi 2013–2016 
Kunnanvaltuusto päätti 10.12.2009 § 103 solmia yhteistyösopimuksen Kokkolan kaupungin 
kanssa ympäristö- ja terveydenhuollon järjestämisestä Keski-Pohjanmaalla.   
Yhteistyön sopimuspuolet ovat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Halsuan, Kaustisen, 
Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat.  
Kokkolan kaupunginvaltuusto asettaa ympäristöterveyslautakunnan toimikaudekseen. Lauta-
kuntaan kuuluu 9 jäsentä. Osapuolten valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä 
seuraavasti: Kokkolan kaupunki neljä jäsentä ja muut sopimuskunnat viisi jäsentä. Muiden 
sopimuskuntien lautakunnan varsinainen jäsen valitaan vuorotteluperiaatteella. Kullekin jä-
senelle nimetään henkilökohtainen varajäsen, joka voi olla eri kunnasta kuin varsinainen jä-
sen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Kokkolan kaupungin luottamushenkilö. Kunnilla 
joista ei kyseisellä kaudella ole lautakunnassa varsinaista jäsentä, on kokouksissa läsnäolo- 
ja puheoikeuden omaava varajäsen. Muut varajäsenet osallistuvat kokoukseen varsinaisen 
jäsenen estyneenä ollessa.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää 
että  kunnanvaltuusto tekee ehdotuksen jäsenestä ja varajäsenestä Keski-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyslautakuntaan vuosiksi 
2013–2016.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
____________ 
 
Kunnanvaltuusto ehdottaa yksimielisesti, että jäseneksi ympäristöterveyslautakun-
taan vuosiksi 2013–2016 nimetään Helena Broända ja varajäseneksi Inger Wistbacka. 
_____________  
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Dnr: KST 10/2013 
 
 
47 §. LAUTAKUNNAT   Ehdotus jäsenistä Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan 

sekä ruotsinkieliseen jaostoon vuosiksi 2013 – 2016, uusi käsittely 

Kh 18.2.2013 § 90: 
Kvalt 17.1.2013, § 10: 
Kh 7.1.2013, § 13: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuuston 25.9.2008 hyväksymän Kokkolan ja Kruunupyyn välillä sosiaali- ja terveydenhuolto-
palvelujen järjestämisestä solmitun yhteistyösopimuksen mukaan, Kokkolan kaupunki vastaa yhteistyön 
hallinnosta.  Järjestelyä varten on perustettu yhteinen sosiaali- ja terveydenhuoltolautakunta ja lautakun-
nan alainen tuotantojärjestely.  Yhteinen lautakunta kuuluu järjestelyjen osalta Kokkolan kaupunkiin, joka 
toimii yhteistyön isäntäkuntana. 
Kokkolan kaupunginvaltuusto asettaa yhteisen lautakunnan toimikaudekseen. Lautakunnassa on ollut 
viisitoista jäsentä ensimmäisellä toimikaudella 2009 – 2012, mutta koostuu tästä lähtien 12 jäsenestä ja 
yhtä monesta henkilökohtaisesta varajäsenestä. Kruunupyyn kunnalla on edelleen kaksi (2) jäsentä ja 
kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakunnassa. 
 
Yhteisen lautakunnan alaisuuteen kuuluu kaupunginvaltuuston valitsema ruotsinkielinen jaosto, jonka 
tehtävänä on valvoa ja osallistua siihen että kielilakia noudatetaan ja että asiakkaita palvellaan omalla 
äidinkielellään yhteisen lautakunnan alueella. 
Jaostoon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä, neljä (4) Kokkolasta ja neljä (4) Kruunupyystä.  Kruunupyyn 
jäsenet valitaan Kruunupyyn kunnan ehdotuksesta.  Puheenjohtajan tulee olla yhteisen lautakunnan 
jäsen.  Jaoston puheenjohtaja valitaan kaksivuotisjaksolle vuorotellen Kokkolasta ja Kruunupyystä.   
Tämä merkitsee että ainakin yhden jaoston jäsenistä on oltava yhteisen lautakunnan jäsen, jotta vaati-
mus että puheenjohtaja on Kruunupyystä vuosina 2015 - 2016 voitaisiin täyttää. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä yhteiseen sosiaali- 

ja terveydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella toimikaudeksi 2013–2016 ja 
että kunnanvaltuusto ehdottaa 4 jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä ruotsinkieliseen 

jaostoon toimikaudeksi 2013 – 2016 ja 
että  kunnanvaltuusto ehdottaa varapuheenjohtajan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 

2013 – 2014 ja puheenjohtajan vuosille 2015–2016.  
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
__________ 
Kvalt 17.1.2013, § 10: 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti esittää seuraavia henkilöitä jäseniksi yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolau-
takuntaan Kokkolan yhteistyöalueella vuosiksi 2013–2016: 
Sixten Dalvik   varajäsen Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
 
Kunnanvaltuusto päätti esittää, että seuraavat neljä jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä valitaan 
ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Sixten Dalvik   varajäsen Nina Hansén 
Stefan Högnabba  ” Tuula Forsander 
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Liane Byggmästar  ” Seppo Filppula 
Leena Furubacka  ” Carita Hahtokari  
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esittää Sixten Dalvikia ruotsinkielisen jaoston varapuheenjohta-
jaksi vuosiksi 2013–2014 sekä puheenjohtajaksi vuosiksi 2015–2016. 
__________ 
 
Kh 18.2.2013 § 90: 
 
Kokkolan kaupunginhallitus on 31.1.2013 ilmoittanut, että valtuusto jätti 21.1 asian pöydälle 
koska Kruunupyyn kunnanvaltuuston esitys ei ole yhtäpitävä Kunnallislain vaatimuksen kans-
sa sukupuoleen perustuvasta kiintiöinnistä. Kokkolan poliittiset ryhmittymät ovat neuvotteluis-
saan lähteneet siitä, että Kruunupyy esittää yhden miehen ja yhden naisen varsinaisiksi jäse-
niksi. Sukupuolikiintiö on toteutettava myös ruotsinkielisen lautakunnan varajäsenten osalta. 
 
Kunnanhallitus esittää 
että kunnanvaltuusto ehdottaa 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä yhteiseen 

sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella toimikaudek-
si 2013–2016 

että kunnanvaltuusto ehdottaa 4 jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä ruotsinkie-
liseen jaostoon toimikaudeksi 2013 – 2016, siten että sukupuolikiintiöinti huomi-
oidaan molemmissa tapauksessa ja 

että  kunnanvaltuusto ehdottaa varapuheenjohtajan ruotsinkieliseen jaostoon toimi-
kaudeksi 2013 – 2014 ja puheenjohtajan vuosille 2015–2016.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_______________ 
 
Vilkkaan keskustelun aikana, joka oli lykätty neuvottelu- ja kahvitauon ajaksi, Bengt-Johan 
Skullbacka esitti RKP-ryhmän puolesta, että jäseniksi sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan 
valitaan Stefan Högnabba ja varajäseneksi Sixten Dalvik, sekä Liane Byggmästar ja varajäse-
neksi Nina Hansén. Carl-Johan Enroth, Tapani Myllymäen kannattamana, esitti jäseneksi Six-
ten Dalvikin, ja varajäseneksi Stefan Högnabban sekä Leena Furubackan ja varajäseneksi 
Liane Byggmästar. Puheenjohtaja toteaa keskustelun päätyttyä, että on neljä ehdotusta ja että 
äänestys on toimitettava. Hän ehdotti äänestystavaksi suljettua äänestystä. Tasa-
arvovaatimuksen takaamiseksi äänestys toimitetaan kahdessa kierroksessa siten, että ensin 
valitaan miespuolinen jäsen vaihtoehdoista Stefan Högnabba ja varajäsen Sixten Dalvik tai 
Sixten Dalvik ja varajäsen Stefan Högnabba. Toinen pöytäkirjan tarkastajista, Liane Byggmäs-
tar, ei voinut toimia ääntenlaskijana, joten hänen tilalle valittiin Tapani Myllymäki. Äänestys 
suoritettiin siten, että kukin jäsenistä laittoi vuorollaan nimiehdotuksensa uurnaan ääntenlaski-
joiden Inger Backmanin ja Tapani Myllymäen toimiessa valvojina. Heidän käydessä läpi ehdo-
tuksia todettiin, että Stefan Högnabba ja varajäsen Sixten Dalvik oli saanut 15 ääntä ja Sixten 
Dalvik ja varajäsen Stefan Högnabba 12 ääntä. Tämän jälkeen suoritettiin toinen äänestyskier-
ros naispuolisesta jäsenestä. Vaihtoehdot olivat varsinainen jäsen Liane Byggmästar ja varajä-
sen Nina Hansén sekä varsinainen jäsen Leena Furubacka ja varajäsen Liane Byggmästar.  
Äänestyksen päätyttyä ääntenlaskijat ilmoittivat, että Liane Byggmästar ja varajäsen Nina 
Hansén oli saanut 16 ääntä ja että Leena Furubacka ja varajäsen Liane Byggmästar oli saanut 
11 ääntä. 
Keskustelu jatkui tämän jälkeen muilla nimiehdotuksilla. 
 



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
28.2.2013 

 
 
Sivu 
2/63 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

4.3.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen esittää jäseniksi yhteiseen sosiaali- ja ter-
veydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella vuosiksi 2013–2016: 
Stefan Högnabba varajäsen Sixten Dalvik 
Liane Byggmästar ” Nina Hansén 
 
Kunnanvaltuusto päätti esittää seuraavat neljä jäsentä ja neljä henkilökohtaista varajä-
sentä ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013–2016: 
Sixten Dalvik varajäsen Ossian Wassborr 
Stefan Högnabba ” Tuula Forsander 
Liane Byggmästar ” Seppo Filppula 
Leena Furubacka ” Carita Hahtokari 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esittää Stefan Högnabbaa ruotsinkielisen jaoston 
varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013–2014 ja puheenjohtajaksi vuosiksi 2015–2016. 
____________ 
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Dnr: KST 52/2013 
 
 
48 §. LAUTAKUNNAT  Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä 

Kh 18.2.2013 § 82: 
Kunnanjohtaja: 
Kruunupyyn kunnan hallintosäännön 3 pykälän mukaan kunnanvaltuusto valitsee jäsentensä 
keskuudesta arviointiryhmän, johon kuuluu 9 jäsentä, joista kahden on kuuluva sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan. 
Tämä työryhmä antaa lausuntoja palvelun sisällöstä ja laajuudesta yhteistyöalueella. 
Koska kunnanvaltuuston asettama kunnanhallitus koostuu 8 valtuutetuista ja koska kunnan-
hallitus on lisäksi tulosvastuullinen sosiaali- ja terveydenhuollosta ja koska hoitoalan raken-
nemuutos on tämän valtuustokauden tärkeimpiä kansallisia hankkeita (kuntauudistus + SO-
TE-uudistus), on syytä harkita ratkaisua, jossa erityistä arviointiryhmää ei aseteta vaan val-
tuusto päättää, ottaen huomioon yllä olevan, että hallintosäännön 3 §:n 2. momentissa esite-
tyt tehtävät ja vastuut määrätään hallituksen tehtäviksi.  
 
KJ:N EHODTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle 
että  asetetaan arviointiryhmä. 
 
 
Keskustelussa todettiin, että jos hallitus muodostaa arviointiryhmän rungon, olisi jatkuvuutta, 
valmistelu toimisi ja tietoa olisi saatavilla tarvittaessa jopa hallituksen jokaisessa kokoukses-
sa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen yhtyä ehdotukseen ja esittää valtuus-
tolle 
että  asetetaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä. 
_______________ 
 
Valtuustossa käydyssä keskustelussa todettiin, että mikäli hallituksen valtuustojäsenet muo-
dostavat arviointiryhmän on toimikausi vahvistettava kahdeksi vuodeksi. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen nimetä ne kahdeksan hallitusjäsentä, jot-
ka ovat myös valtuutettuja, eli Bernt Storbacka, Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Mi-
kaela Dahlbacka, Seppo Filppula, Elisabeth Hagström, Susanne Hongell, Bengt-Johan 
Skullbacka sekä Stefan Högnabba arviointiryhmän jäseniksi vuosina 2013–2014. 
Hallituksen jäsen Bertel Riipalla on oikeus olla läsnä ryhmän kokouksissa. 
 
Peter Albäck ja Tapani Myllymäki ilmoittivat eriävät mielipiteensä päätöksen johdosta. 
______________ 
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Dnr: KST 21/2012 
 
 
49 §. TALOUSARVIO 2013    Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2013 

Kh 18.2.2013 § 83: 
Kunnansihteeri: 
Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna kahdettakymmenennettäseitsemättä ker-
taa lauantaina 27. huhtikuuta 2013. Vuoden veteraanipäivän tunnuksena on ”Veljeä ei jätetä, 
nuoria ei unohdeta”. Valtakunnallinen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä.  
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 Teerijärven koululla lauantaina 
27. huhtikuuta klo 14.00. Peter Fagernäs pitää juhlapuheen.  
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 2013 veteraanipäivän viet-

tämiseksi.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
__________ 
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Dnr: KST 140/2012 
 
 
50 §. HALLINTO     Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö, kuntarakennelakiluonnos  

Kh 18.2.2013 § 84: 
Kunnanjohtaja: 
Valtiovarainministeriö on 22.11.2012 päivätyssä kirjelmässä pyytänyt lausuntoa voimassa 
olevan kuntajakolain tarkistuksesta. 
Lausunnot toimitetaan viimeistään 7.3.2013 valtiovarainministeriöön ja on käsiteltävä val-
tuustossa asian tärkeän luonteen vuoksi. 
 
Kruunupyyn kunta on lausunnossa tarkastanut tärkeimmät muutosehdotukset kunnan näkö-
kulmasta katsottuna, joita esitetään liitteessä, Liite 1/ 50 § / 28.2.2013. Liitteessä 2/50 § / 
28.2.2013 on professori Tuorin lausunto. 
 
Yleisesti täytyy todeta, että on perin onnetonta, että siihen aikaan kun on annettava lausunto 
kuntarakennelaista, ei ole saatavilla tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuoltokysymystä 
tulee järjestää. Hoitoalan uudistus ja hoitohierarkioiden vertikaalinen integraatio sisältyvät 
kantavina ajatuksina hallitusohjelmaan ja ovat täysin ratkaisevassa merkityksessä siitä, mi-
ten suuri osa kunnallisesta palvelutuotannosta (n. 60 %) tulee toimimaan. Tämän kysymyk-
sen ollessa vielä auki on lähes mahdotonta ottaa kantaa siihen, miten sosiaali- ja terveyden-
huoltopalvelujen turvaaminen on tapahduttava kuntarakennelain ehdotuksen pohjalta. 
Sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän loppuraportti 11.1.2013 ei myös-
kään tarjoa ratkaisuja näihin kysymyksiin. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  
että  Kruunupyyn kunta antaa liitteiden 1 ja 2 mukaisen lausunnon kommenttina tärkeim-

piin muutosehdotuksiin, samalla valtuusto toteaa  
että  sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja hoitoalan vertikaalinen integraatio ovat 

kiireysjärjestyksessä ensimmäisinä ja että ehdotetut muutokset kuntarakennelakiin 
eivät tarjoa realistisia ratkaisuja tähän kysymykseen, koska sellaisia kuntia ei tulla 
muodostamaan, jotka pystyisivät yksin kantamaan vastuuta tästä kysymyksestä. 

 
 
Asian käsittelyn yhteydessä hallituksessa Mikaela Dahlbacka ehdottaa asian lähettämistä 
valmisteltavaksi, jotta lausunto voidaan selventää vastatakseen kysyttyä. Tapani Myllymäen 
kannattaessa palautusehdotusta puheenjohtaja toteaa, että käsittely on keskeytettävä. Hän 
ehdottaa, että suoritetaan äänestys siten, että jatkokäsittelyä kannattava äänestää "ja”, ja 
palautusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin 5 ja-ääntä 
(Byggmästar, Forsander, Hongell, Skullbacka, Storbacka) ja 4 nej-ääntä (Dahlbacka, Filppu-
la, Myllymäki, Riippa). Käsittely jatkui. 
Lausuntoluonnoksen läpikäynnin yhteydessä Tapani Myllymäki esittää, että ensimmäisen 
sivun viimeinen kappale joka käsittelee vaikutuksia Porvoon hiippakuntaan, jäisi pois. Esitys 
ei saanut kannatusta ja raukesi. Päätettiin yksimielisesti, että poistetaan viimeinen kursiivi-
lause pykälässä 4 b Selvitysvelvollisuus. Yhdistymisavustuksia käsittelevä ajankohta §:ssä 
41 korjataan 1.4.2014. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen viimeinen kappale merkitään 
mustalla. Lausuntoa ei anneta pykälästä 33 Kilvet ja paikannimet sekä julkinen liikenne. 
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Lausunto korjataan tämän mukaiseksi ja esitetään valtuuston käsiteltäväksi.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  
että  Kruunupyyn kunta antaa liitteiden 1 ja 2 mukaisen lausunnon kommenttina tärkeim-

piin muutosehdotuksiin samalla kun valtuusto toteaa,  
että  sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja hoitoalan vertikaalinen integraatio ovat 

kiireysjärjestyksessä ensimmäisinä ja että ehdotetut muutokset kuntarakennelakiin 
eivät tarjoa realistisia ratkaisuja tähän kysymykseen, koska sellaisia kuntia ei tulla 
muodostamaan, jotka pystyisivät yksin kantamaan vastuuta tästä kysymyksestä. 

_______________ 
 
 
 
Yleisen keskustelun jälkeen lausuntoluonnos käytiin läpi sivu sivulta.  Ensimmäisen sivun 
käsittelyssä Elisabeth Hagström ehdottaa Tapani Myllymäen kannattamana, että viimeinen 
kappale koskien vaikutuksia kirkkoon poistetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tote-
aa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toimitettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänes-
tystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Hagströmin ehdotusta 
kannattava äänestää ”nej”. Äänestysjärjestys hyväksyttiin ja liitetään pöytäkirjaan, Liite 3/50 
§ / 28.2.2013. Siitä käy ilmi, että annettiin 17 ja-ääntä, 8 nej-ääntä ja 2 ääntä jäi pöydälle. 
Lausunto muutetaan tältä osin. 
Kolmannen sivun läpikäynnissä, § 4a Kuntarakenneuudistuksen tavoite, Elisabeth Hagström 
ehdottaa että kursiivilauseessa ”Kuntauudistuksen tarkoituksena on vahvistaa asukkaiden 
perusoikeuksia, kunnallista itsehallintoa ja lähidemokratiaa, kuntien taloutta ja Suomen kahta 
kansalliskieltä.” poistetaan neljä viimeistä sanaa koskien kieltä. Peter Albäck kannattaa Hag-
strömin ehdotusta, joten puheenjohtaja toteaa, kun keskustelu oli päättynyt tältä osin, että on 
kaksi ehdotusta ja että äänestys on toimitettava. Äänestysjärjestykseksi hän esitti nimenhuu-
toäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Hagströmin ehdo-
tusta kannattava äänestää ”nej”, mikä hyväksyttiin. Äänestyksestä, Liite 4/50 § / 28.3.2013 
käy ilmi, että annettiin 18 ja-ääntä ja 9 nej-ääntä ja että hallituksen ehdotus säilyy muuttumat-
tomana. 
Peter Albäck katsoi, että professori Tuorin lausunto ei pidä olla kunnan lausunnon liitteenä ja 
ehdotti sen poistamista. Tapani Myllymäki kannatti tätä. Tämän keskustelun päätyttyä pu-
heenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on toimitettava. Hän ehdotti ni-
menhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää ”ja” ja Albäckin 
ehdotusta kannattava äänestää ”nej”. Tämä hyväksyttiin. Äänestysliitteestä, Liite 5/50 § / 
28.2.2013 käy ilmi, että annettiin 22 ja-ääntä, 4 nej-ääntä ja 1 ääni jäi pöydälle ja että halli-
tuksen ehdotus voitti. 
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen, että Kruunupyyn kunta antaa lausunnon 
kuntarakennelakiluonnoksesta liitteiden 1 ja 2 mukaisesti kommenttina tärkeimpiin 
muutosehdotuksiin. 
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Kunnanvaltuusto toteaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja hoitoalan 
vertikaalinen integraatio ovat kiireysjärjestyksessä ensimmäisinä ja että ehdotetut 
muutokset kuntarakennelakiin eivät tarjoa realistisia ratkaisuja tähän kysymykseen, 
koska sellaisia kuntia ei tulla muodostamaan, jotka pystyisivät yksin kantamaan vas-
tuuta tästä kysymyksestä. 
_______________  
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Dnr: KST 75/2013 
 
 
51 §. KIINTEISTÖT     Kiinteistön ostaminen; Kvarnbon päiväkoti  

Kh 18.2.2013 § 86: 
Tekninen päällikkö: 
Tämän vuoden investointitalousarvio sisältää 600 000 euron määrärahan päivähoitotilojen 
suunnittelemiseen ja kunnostamiseen Biskopin myllyllä, kiinteistön lunastus mukaan luettu-
na. Kummallekin suunnitteluvuodelle 2014 ja 2015 on otettu 200 000 euron määräraha päi-
vähoitotilojen sisustamiseksi, piha-alue ja leikkitiloja mukaan lukien. 
Kunta vuokraa vuokrasopimuksella 1.7.2012 – 30.6.2013 tilapäisesti tiloja n. 200 m2 päivä-
hoidon toimintaa varten liikekiinteistössä päivähoitopaikkojen akuutin puutteen ratkaisemi-
seksi.  
Nykytilanteessa tilapäisiin tiloihin mahtuu 18 lasta. Tilat ovat toimineet hyvin ja on mahdollis-
ta tutustua tiloihin aamuisin tai iltapäivällä.  
Koko liikekiinteistölle tehtiin kuntotarkastus ennen kuin tilapäiset tilat kunnostettiin.  
Liikekiinteistö on rakennettu puusta vuonna 1992 ja käsittää n. 760 m2 yhteistä kerrosalaa.  
Kiinteistön käyttömahdollisuuksien selvittämiseksi päivähoidon tarpeita varten on laadittu 
luonnospiirustuksia yhdessä käyttäjien kanssa. 
Luonnospiirustusten mukaan voidaan sisältää 4 osastoa + henkilöstö- ja yhteistilat, jotka täyt-
tävät tämän päivän vaatimukset ja normit. 
Vaihe 1 käsittäisi 2 osastoa, 12+12 paikkaa alle 3-vuotiaille lapsille + jakelukeittiö ja henkilös-
tötilat eli yht. n. 300 m2. 
Vaihe 2 ja 3 käsittäisi 2 osastoa 21+21 paikkaa yli 3-vuotiaille lapsille.  
Kvarnbohon mahtuisi yhteensä 66 paikkaa, mikä mahdollistaisi keskitetyn toiminnan ja että 
pääsisimme eroon päivähoitotilojen puutteesta ja myös vuokratiloista.  
Tilojen yksityiskohtainen suunnittelu alkaa sen jälkeen, kun kiinteistön ostaminen on valmis. 
 
Jatkoneuvotteluissa Biskopin kanssa on käynyt ilmi, että on mahdollista lunastaa myös kui-
vaamon ja sen tontin. Hyvin toimivan tonttiympäristön aikaansaamiseksi lopullisena tavoit-
teena tulisi olla kuivaamon purku.  
Kuivaamo siiloineen ilmoitettaisiin purettavaksi ja poiskuljetettavaksi sopivana ajankohtana.  
 
Alueen ilmakuvasta Liite 1/86 § / 28.2.2013 selviää tilanne vuonna 2009.  
 
Aluekartasta Liite 2/86 § / 28.2.2013 käy ilmi tontin alustava käyttösuunnitelma liikenteen ja 
leikkialueiden osalta. Alueen suunnittelun vahva puoli on, että tällä hetkellä viheralueena 
oleva tila 7:66 on kunnan omistuksessa ja siten hyödynnettävissä leikkialueena.  
Biskops pitää itselleen oikeuden jäädä vanhan myllyrakennuksen omistajana, mikä sopii hy-
vin ympäristöön. Myllyrakennus säilytettäisiin lähinnä museotarkoitukseen ja mahdolliseen 
kahvilatoimintaan.  
Vuonna 1992 rakennettu varastorakennus, jonka yhteinen kerrosala on 1 200 m2 (eristetty 
osa 160 m2) ostettaisiin erikseen Kruunupyyn Sähkölaitoksen tarpeita varten. Erillinen osto 
perustellaan sillä, että tontin lohkominen olisi joustavampaa.  
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KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  ostaa n. 6 200 m2 suuruiset tonttialueet niihin kuuluvine rakennuksineen sekä 

yhteyksineen liitteessä olevan kauppakirjaluonnoksen ehdoin, liite 3, 300 000 eu-
ron kauppahinnalla.   

 
 
Seppo Filppula ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. 
  
Asiasta keskusteltiin perusteellisesti. Keskustelussa Bertel Riippa ehdotti Tapani Myllymäen 
kannattamana, että asia palautetaan valmisteltavaksi rasitustodistuksen hankkimisen ajan. 
Keskustelu keskeytettiin sen selvittämiseksi, saako ehdotus kannatusta, mikä tehtiin nimen-
huutoäänestyksellä siten, että asian jatkokäsittelyä kannattava äänestää "ja" ja palautusta 
kannattava äänestää "nej". Äänestyksessä annettiin 5 ja-ääntä (Byggmästar, Forsander, 
Hongell, Skullbacka, Storbacka) ja 3 nej-ääntä (Dahlbacka, Myllymäki, Riippa), joten asian 
käsittely jatkui.  Huomautettiin, että kauppakirjaan tulisi lisätä teksti siitä, että maata on tutki-
tuttava myyjän toimesta saastumisen varalta ja myyjän on vastattava mahdollisista sanee-
rauskustannuksista.  Valtuuston käsittelyssä on oltava nähtävillä rasitustodistus. Sähköjohtoa 
ja kesävesijohtoa käsittelevä kohta kappaleessa Muut ehdot on selventävä vesijohdon ja 
viemärin osalta. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  ostaa n. 6 200 m2 suuruiset tonttialueet niihin kuuluvine rakennuksineen sekä 

yhteyksineen liitteessä olevan kauppakirjaluonnoksen ehdoin, liite 3, 300 000 eu-
ron kauppahinnalla.   

että rasitustodistus tulee olla nähtävillä kokouksessa 
että kesävesijohtoa ja viemäriä käsittelevä kohta selvennetään ha 
että kauppakirja täydennetään ehdolla siitä, että myyjän on vastattava maatutkimuk-

sesta ja mahdollisista saneerauskustannuksista. 
 
Bertel Riippa ilmoitti eriävän mielipiteen päätöksen johdosta ja jätti kirjallisen vastalauseen 
ennen pöytäkirjan tarkastamista, Liite 3/51 § / 28.2.2013. 
_________________ 
 
 
Uusi kauppakirja on laadittu hallituksen käsittelyn jälkeen ja myyjän kanssa käytyjen keskus-
telujen jälkeen, Liite 4/51 § / 28.2.2013. Kappaleessa Muut ehdot on otettu uusi kohta 5 ja 
kohdassa 7 on poistettu lause kesävesijohdosta ja viemäristä.  
Sen lisäksi on kirjattu tonttimaan arvo. 
 
Seppo Filppula ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn valtuustossa. 
 
Ennen kuin asiasta käytiin keskustelua, kunnanjohtaja esitteli pyydetyt rasitustodistukset. 
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PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti yhtyä kunnanhallituksen 
ehdotukseen. Kauppakirjaluonnoksen teksti kappaleen Muut ehdot kohdassa 4 siitä, 
että pankki voi kuolettaa kiinnitykset, tulee muuttaa muotoon pankin tulee kuolettaa 
ne. 
_______________ 
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Dnr: KST 76/2013 
 
 
52 §.  KIINTEISTÖT     Varastohallin ostaminen Kruunupyyn Sähkölaitoksen tarpeita varten  

Kh 18.2.2013 § 87: 
Tekninen päällikkö: 
Ab Biskops Kvarn Oy tarjosi viime vuonna myytäväksi sekä liikekiinteistön että kylmän varas-
tohallin.  
Kylmä varastohalli käsittää yhteensä 1 200 m2, johon kuuluu 160 m2 eristetty osa. 
Varastohalli on rakennettu 1992 ja hallin edessä on asfalttipäällysteinen aukio.  
Kun kunta perustaa päiväkotitoimintaa omalla osallaan tonttia, olisi Kruunupyyn Sähkölaitos 
turvallinen eikä lainkaan häiritsevä varastohallin käyttäjä.  
Sähkölaitos on kylmien varastotilojen tarpeessa, jotta se voi varastoida tarvikkeita ja varus-
teita katon alla.  
Sähkölaitoksella on tänään varastotilaa jätevedenpuhdistamolla, jossa sähkölaitos käyttää 50 
% varastohallista. Kronoby Vatten och Avlopp Ab käyttää 25 % varastorakennuksesta ja tar-
vitsee myös varastotilaa, joten KVA lunastaisi sähkölaitoksen osuuden 30 000 eurolla ja saisi 
kaikki katon alla.  
Pelastuslaitoksen öljysuojavarasto käyttää jäljellä olevat 25 % puhdistamolla.  
 
Sähkölaitos maksaa 100 000 € varastohallista, tontti mukaan luettuna, jonka kunta osaa Ab 
Biskops Kvarn Oy:lta. 
Sähkölaitos on vuoden 2013 investointitalousarviossa budjetoinut 70 000 € netto varastohal-
lia varten.  
Liitteestä, Liite 1/52 § / 28.2.2013, käy ilmi kiinteistöjen kauppakirjaluonnos, joita ostetaan 
sähkölaitoksen tarpeita varten. 
Tontin suuruuden määräämisessä on otettu huomioon liikennealueiden tarve ja että sähkölai-
tos voi ympäröidä tonttinsa aidalla. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että  ostaa Kruunupyyn Sähkölaitoksen lukuun n. 5 300 m2 suuruiset tonttialueet va-

rastorakennuksineen sekä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin eh-
doin 100 000 euron kauppahinnalla. Sähkölaitos suorittaa kauppahinnan suo-
raan myyjälle.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_____________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. 
_____________ 
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Dnr: KST 2/2012 
 
 
53 §.    KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET Selvitys vuonna 2012 tehdyistä kuntalais- 

ja valtuustoaloitteista  

Kh 18.2.2013 § 88: 
Kunnansihteeri: 
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaan kunnanvaltuuston on vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä aloitteista, joita val-
tuusto ei ole lopullisesti käsitellyt.  Samalla kunnanhallituksen on ilmoitettava mihin toimenpitei-
siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. 
Hallintosäännön 109 §:n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennes-
sä 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 2012 aikana jätettiin kolme valtuustoaloitetta: 

1. Bernt Storbacka ym. 22.3.2012: 
Toimenpiteisiin ryhtyminen kunnan suuntautumisesta koskevan kyselytutkimuk-
sen täytäntöön panemista vastaan. 
Asian pantu pöydälle hallituksen kokouksissa 2.4.2012 § 109 ja 7.5.2012 § 143. 
Hallitus päätti 21.5.2012 § 158 pyytää kuntaliiton lausuntoa kyselystä ja että val-
tuustolle annetaan väliraportti.  Valtuusto merkitsi asian tiedoksi 14.6.2012 § 46 
ja siirsi aloitteen hallitukselle jatkovalmistelua varten. Asiasta keskusteltiin ko-
kouksen jälkeisessä iltakoulussa.  Kunnanhallitus kirjasi 25.6.2012 valtuuston 
käsittelyn ja totesi, että aloite käsitellään uudestaan.  Asia pantiin uudestaan 
pöydälle kunnanhallituksessa 3.9.2012 § 239, jonka jälkeen asia ei ole otettu 
käsittelyyn. Kysely kunnan suuntautumisesta toteutettiin syyskuussa, joten aloi-
te on nyttemmin merkityksetön ja sen voisi todeta loppuun käsitellyksi. 

 
2. Liane Byggmästar ym. 13.9.2012: 

 Pyyntö, että tarkastuslautakunta tutkii päätöksenteon kulun laillisuutta, kun kysely 
Kruunupyyn kaikille äänioikeutetuille pantiin täytäntöön. 

 Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 15.11.2012 § 64. 
 

3. Peter Albäck ym. 15.11.2012: 
 Työryhmän asettaminen selvittämään kuntauudistuksen seurauksia ja jäsenyyttä   
 Keski-Pohjanmaan tai Pohjanmaan liitossa.  

 Aloitteeseen on vastattu valtuustossa 17.1.2013 § 37. 
 
Edellisiltä vuosilta ei ole vastaamattomia aloitteita. 
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KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että selvitys vuonna 2012 tehdyistä aloitteista kirjataan tiedoksi ja toteaa 
että Bernt Storbackan ym. aloite ei ole enää ajankohtainen. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto yhtyi yksimielisesti ehdotukseen. 
____________  
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54 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Valtuustolle tiedoksi ilmoitetaan seuraavista asioista: 
 
a) Margita Backman on 4.2.2013 ilmoittanut, että hän ei ole valmis jatkamaan kiinteis-

tötoimitusten uskottuna miehenä, valtuuston 17.1.2013 § 24 tekemän päätöksen 
mukaisesti. Valittiin yht. 11 uskottua miestä, joten ilmoitus ei johda toimenpiteisiin. 

b) Valtuutetut Bengt-Johan Skullbacka, Hans Sandström, Hans-Erik Lindgren, Bernt 
Storbacka, Inger Backman, Stefan Högnabba, Jan-Erik Hästö, Seppo Filppula, Pe-
ter Svartsjö, Helena Broända, Jesper Lindvall, Susanne Hongell, Anne-Mie Ranta, 
Liane Byggmästar, Sixten Dalvik, Carl-Johan Enroth, Stefan Dahlvik ja Inger Wist-
backa sekä varajäsenet Tuula Forsander, Nina Hansén ja Dan-Anders Granvik jätti-
vät kokouksessa kirjallisen ilmoituksen siitä, että he muodostavat ”Rkp-ryhmän”, 
jonka puheenjohtajana toimii Bengt-Johan Skullbacka. 

c) Kokouksessa jaettiin Tasavallan Presidentin 6.12.2012 myöntämät kunniamerkit 
Jan-Erik Nygrenille ja Bernt Storbackalle. Kunniamerkit myönnetään kunnanhallituk-
sen esityksestä. Director musices Jan-Erik Nygrenille myönnettiin Suomen Valkoi-
sen Ruusun I luokan mitali kultaristein ja yksityisyrittäjä Bernt Storbackalle myönnet-
tiin Suomen Leijonan ansioristi. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja esitti kunnan on-
nentoivotukset ja kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja kiinnitti mitalit. Tilaisuutta 
juhlittiin tauon aikana kakkukahvilla. 

 
PÄÄTÖS: 
 
Tiedoksiantoasiat merkittiin tiedoksi. 
_____________ 
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55 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT 

Kiireellisiä asioita ei ollut käsiteltävänä. 
__________ 
  



KRUUNUPYYN KUNTA 
 
Toimielin 
KUNNANVALTUUSTO 

 
 
Kokouspäivämäärä 
28.2.2013 

 
 
Sivu 
2/77 

 
 

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi 

4.3.2013 

Otteen oikeaksi todistaa 

Lautakunta Kunnan-
hallitus 

Kunnan-
valtuusto 

 

VALITUSOSOITUS 
 
VALITUSKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet 
 
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös 
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 46-47, 50, 53 
 
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 42-45, 48-49, 51-52   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. 
 
 
     
 
 


