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78 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 25. syyskuuta 2013 päivätyllä kutsulla. Kutsu 
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti. 
 
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 25.9 – 3.10.2013 välisenä aikana sekä 
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi. 
 
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 26.9.2013. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuusto päätösvaltaiseksi. 
_______________ 
 
 
   

www.kronoby.fi
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79 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 4. lokakuuta 2013 klo 15.00. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto valitsi Seppo Filppulan ja Anne-Mie Rannan pöytäkirjan tarkastajiksi. 
______________ 
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Dnr: KST 164/2013 
 
 
80 §.           LAUTAKUNNAT        Bengt Björkin vapautusanomus Teerijärven kunnanosalau-

takunnan jäsenyydestä 

Kh 23.9.2013, § 242: 
Osastosihteeri: 
Bengt Björk anoo paikkakunnalta poismuuton vuoksi vapautusta kunnallisista luottamusteh-
tävistään. Hän on Teerijärven kunnanosalautakunnan jäsen.  
 
Kunnanvaltuuston 28.2.2013 § 44 asettaman Teerijärven kunnanosalautakunnan kokoonpa-
no toimikaudella 2013–2016 on seuraava: 
 
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 valittiin yksimielisesti Helen Timgren ja varapuheenjohtajaksi Mårten For-
sander. 
 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    Bengt Björkille myönnetään vapautus Teerijärven kunnanosalautakunnan jäse-

nyydestä ja  
että     valtuusto valitsee uuden jäsenen Teerijärven kunnanosalautakuntaan.  
 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
että    Bengt Björkille myönnetään vapautus Teerijärven kunnanosalautakunnan jäse-

nyydestä ja  
että     valtuusto valitsee uuden jäsenen Teerijärven kunnanosalautakuntaan.  
_______________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti yhtyä ehdotukseen. 
Uudeksi jäseneksi Teerijärven kunnanosalautakuntaan valittiin Helmer Ollqvist ja hä-
nelle varajäseneksi Sami Holtti. 
_______________ 
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Dnr: KST 144/2013 
 
 
81 §. SUUNNITELMAT    Kruunupyyn kunnan valmiussuunnitelman hyväksyminen 

Kh 9.9.2013 § 221: 
Henkilöstösihteeri: 
Valmiuslain (1552/2011) 12 §:n mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusolois-
sa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin varmistaa kunnan tehtävien mahdollisimman 
hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.   
 
Pelastuslain (379/2011) mukaan kunnat vastaavat yhteistoiminnassa paikallisen pelastus-
toimen kanssa valmiudesta pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä. Kunnat 
ovat velvollisia osallistumaan pelastustoimen johdolla pelastustoiminnan suunnitteluun.  
 
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategian, joka muodostaa 
varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto järjestää syksyllä 2013 yhteistyössä Pelastusopis-
ton kanssa valmiusharjoituksen Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maa-
kuntien kunnille ja kuntayhtymille.   
 
Koska kunnan voimassa oleva valmiussuunnitelma on hyvin vanhentunut ja tarvitsee päivi-
tystä vastatakseen todellisuuteen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön, on laadittu uusi val-
miussuunnitelmaluonnos voimassa olevan lainsäädännön ja oikeussääntöjen nojalla.  
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy Kruunupyyn kunnan uuden valmiussuunnitelmaluonnoksen.  
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti ehdotukseen ja esittää kunnanvaltuustolle 
että  Kruunupyyn kunnan valmiussuunnitelma hyväksytään.   
_____________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. 
Hyväksytty valmiussuunnitelma liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/81 § / 3.10.2013. 
______________ 
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Dnr: KST 156/2013 
 
82 §. SUUNNITELMAT Kunnanvaltuuston Strategia 2020 

Kh 9.9.2013, § 227: 
Henkilöstösihteeri: 
Kunnanvaltuusto on keväällä 2013 päivittänyt ja työstänyt strategian, joka laadittiin vuonna 
2009 ja kutsuttiin Strategiaksi 2015.  
 

Strategia on päivitetty keväällä 2013 ja ”Kokonaisvaltaiset tavoitteet” -otsikon alla olevia koh-
tia on tarkennettu.  Visio, arvopohja, menestystekijät ja imago-kysymykset eivät ole muuttu-
neet Strategiasta 2015. Valtuustotyöryhmät ovat lähinnä tehneet tarkennuksia ja antaneet 
selkeämmän ja mitattavamman sisällön sektori- ja lautakuntatason toiminnoille. Strategiasta 
2015 puuttui lisäksi kokonaisvaltaisia tavoitteita sosiaali- ja terveydenhuoltotoimelle, ne sisäl-
tyvät nyt yhtenäisinä osina Strategiaan 2020. 
 

Valtuuston työryhmien tekemän työn tulos on nyt koottu vihkoon, joka havainnollistaa ja an-
taa mahdollisuudet tutkia kokonaisuutta tarkemmin. Tulos esitetään nyt tämänmuotoisena ja 
ajatuksena on, että aineisto otetaan mukaan talousarvioesitykseen ja että siitä tulee osa ta-
lousarviotyötä ja että hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2014 olisi osa nimeltä Stra-
tegia 2020. Samalla Strategia 2020 voidaan myös nähdä erillisenä vihkomuotoisena asiakir-
jana, jonka voi nähdä ”ohjelmaselityksenä” alkaneen valtuustokauden työlle. 
 

KJ:N EHDOTUS: 
 

Kunnanhallitus kirjaa tässä vaiheessa Strategian 2020 tiedoksi ja ottaa asiakirjan käsiteltä-
väksi vuoden 2014 talousarvioesityksen kokoamisen yhteydessä, kun teksti on tarkistettu ja 
päivitetty. 
 

PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen ja ehdottaa valtuustolle  
että Strategia 2020 otetaan keskusteltavaksi ja hyväksytään. 
_____________ 
 
Käsittelyssä Liane Byggmästar ehdottaa Bengt-Johan Skullbackan kannattamana, että teksti 
sivulla 6 muutetaan seuraavasti: Suunnittelemalla tontteja yrityksille, omakotitaloille ja rivita-
loille luodaan paremmat edellytykset kuntaan muuttaville.  Peter Albäck ehdotti Tapani Myl-
lymäen kannattamana että teksti muutetaan seuraavasti: Suunnittelemalla tontteja yrityksille, 
omakotitaloille ja rivitaloille koko kunnassa luodaan paremmat edellytykset kuntaan muutta-
ville. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja toteaa, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on 
suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Byggmäs-
tarin ehdotusta äänestävät ”ja” ja ne, jotka kannattavat Albäckin ehdotusta äänestävät ”nej”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin, Liite 1/82 § / 3.10.2013. Äänestyksessä annettiin 22 ja-ääntä ja 
5 nej-ääntä. Byggmästarin ehdotus voitti. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuuston päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Strategian 2020. 
Hyväksytty strategia liitetään pöytäkirjaan, Liite 2/82 § / 3.10.2013. 
_______________  
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Dnr: KST 136/2013 
 
 
83 §. KIINTEISTÖT        Maa-alueen ostaminen kunnan maan vierellä, Löötintie  

Kh 24.6.2013, § 192: 
Kaavoittaja: 
Viime talvena kunta hakkasi metsäalueen Bråtön Löötintiellä. Paikalla on myös kapeahko 
metsäalue, jonka rajanaapuri hakkasi samalla. Rajanaapurin on vaikea päästä kyseiseen 
alueeseen, koska pellon ja metsäalueen välillä on iso valtaoja. Maanomistaja Torvald Haga 
on halukas myymään metsäaluetta kunnalle hintaan 150 euroa. Alue on kaavoittamaton. 
Kunta on täyttänyt oman alueensa maa-aineksilla Fiskarholmenilta ja kyseistä aluetta voitai-
siin myös täyttää, jotta saataisiin paremman päätöksen purolle päin. 
Alue käy ilmi Liitteestä 1/83 § / 3.10.2013. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että ostaa noin 0,27 ha suuruisen erottamattoman määräalan tilasta Holmb I RNro 

33:16 Överbråtön kylässä hintaan 150 euroa. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
että ostaa noin 0,27 ha suuruisen erottamattoman määräalan tilasta Holmb I RNro 

33:16 Överbråtön kylässä hintaan 150 euroa. 
__________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätöksen. 
_____________ 
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Dnr: KST 163/2013 
 
 
84 §. KIINTEISTÖT    Tilat päiväkotiosastoa varten Alavetelissä 

Kh 23.9.2013 § 237 
Tekninen päällikkö: 
Päivähoidossa olevien lasten lukumäärä kasvoi viime vuonna Alavetelin päivähoitoalueella ja 
kasvu näyttää jatkuvan. Keväällä 2013 päivähoidossa olevien lasten lukumäärä oli 73, paik-
koja oli 66.  Päivähoidon tarve vähenee aina kesäkuukausina, kesä-elokuu, joten tilanne oli 
hallittavissa jonkin aikaa. Nyt syyskuun keskivaiheilla on enää 1 paikka vapaana, ja loka-
kuussa on tulossa uusia lapsia. Paikkojen lukumäärä ylittyy jo lokakuussa, mikä tekee tilan-
teesta kestämättömän, koska useita kyselyjä on tehty useita ja syksyn aikana sekä vuoden-
vaihteessa odotetaan uusia hakemuksia. Solrosenin päiväkodissa ei ole ylimääräisiä tiloja, 
jotka voitaisiin muuttaa lasten tarpeiden mukaan. Kaikki tilat ovat jo maksimikäytössä.   
 
Alavetelin palvelukeskuksessa, joka sijaitsee Solrosenin päiväkodin vieressä, on tiloja, jotka 
eivät ole jokapäiväisessä käytössä. Keskusteluja on käyty vanhushuollon aluejohtajan kans-
sa ja mahdollisuudet palvelukeskuksen tilojen jakamiseen ovat olemassa. Tämän yhteistyön 
myötä voitaisiin saavuttaa kustannustehokkaita ratkaisuja molemmilla toiminta-alueilla. Jotta 
pystymme jatkossakin tarjoamaan kuntalaisille hyvät lähipalvelut, toisin sanoen päivähoito 
omalla päivähoitoalueella, on päivähoidon tarpeita varten suunniteltava ja kunnostettava lisä-
tiloja Alaveteliin mahdollisimman nopeasti.  
 
Tekninen toimisto on kevään ja kesän aikana yhdessä päivähoidon ohjaajan kanssa tutkinut 
vaihtoehtoja Alavetelin päivähoidon akuutin tilaongelman ratkaisemiseksi. Vapaita asuntoja 
ja muita tiloja ei ole.  
Tilapäinen parakkirakennus maksaisi tarjouksen mukaan 80 000 € alkuvaiheessa + 15€ / m2 
vuokraa + käyttökustannukset. Palvelutalon käyttövuokra oli vuonna 2013 6,54 € / m2. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuokraama palvelukeskus ei tällä hetkellä täydessä käytös-
sä. Palvelukeskus on varustettu täydellisellä valmistuskeittiöllä ja isolla ruokasalilla. Keittiös-
sä ei ole valmistettu ruokaa 10 vuoteen.  Palvelukeskuksen tontti rajoittuu päiväkodin tonttiin 
ja on sikis sopia ratkaisu tilan puutteeseen. Liitteestä 1/84 § / 3.10.2013 käy ilmi nykyinen 
pohjakerros. Liitteestä 2/84 § / 3.10.2013 ilmenee ehdotus tilojen jakamiseksi siten, että 
ikäihmisten päivätoiminta ja pesu- sekä saunapalvelu voisi jatkua.  
Muutoksia tehdään niin vähän kuin mahdollista, jotta kuluja säästetään ja koska kyseessä on 
tilapäinen ratkaisu. Lapsilla on erillinen sisääntulo talon takana, missä on aidattu n. 400 m2 
kokoinen piha. Viereisen päiväkodin pihalla on leikkivälineitä, joita olisi mahdollista käyttää. 
Liitteestä 3/84 § / 3.10.2013 käy ilmi tontin jäsentely. 
Tämä ratkaisu häiritsee tiettyjä kansalaisopiston kursseja ja ryhmätoimintaa, joille on osoitet-
tava muuta tilaa.    
Muutostöiden ja pihan suunnittelutöiden kustannukset arvioidaan enint. 20 000 euroksi. 
 
KJ:N EHDOTUS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy ehdotuksen jakaa Palvelukeskuksen tiloja päivähoidon tarpeita var-
ten ja esittää kunnanvaltuustolle 
että   20 000 euron lisämääräraha myönnetään investointitalousarviosta Alavetelin 

päivähoitotiloja varten.  
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Tekninen osasto on ennen kokousta laatinut käyttäjien ehdotusten pohjalta täydennetyn pii-
rustuksen siitä, miten palvelukeskus voidaan jakaa päivähoidon ja vanhushuollon välillä, Liite 
4/84 § / 3.10.2013. Tämän ratkaisun kustannusehdotus arvioidaan 35 000 euroksi. Ratkaisu 
on tilapäinen ja talousarvioon 2014 otetaan määräraha päiväkotitilojen mahdollista uudisra-
kentamista varten Alaveteliin. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus hyväksyy uuden ehdotuksen jakaa Palvelukeskuksen tiloja päivähoidon tar-
peita varten ja esittää kunnanvaltuustolle 
että   35 000 euron lisämääräraha myönnetään investointitalousarviosta Alavetelin 

päivähoitotiloja varten.  
_________________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_______________ 
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Dnr: KST 106/2013 
 
 
85 §.       ALOITE     Elisabeth Hagström ym.:den aloite Kruunupyyn Sähkölaitoksen yhtiöit-

tämisestä 

Kh 19.8.2013 § 209: 
Kunnanjohtaja: 
Elisabeth Hagström ym. jättivät 18.4.2013 aloitteen erilaisten vaihtoehtojen selvittämisestä, 
kun Kruunupyyn Sähkölaitos yhtiöitetään.  
  
Aloite siirrettiin 26.6.2013 Kruunupyyn Sähkölaitokselle, jolta pyydetään lausunto. Kruunu-
pyyn Sähkölaitoksen lausunto jätettiin kunnalle 11.7.2013.  
 
Lausunto on liitteenä, Liite 1/85 § / 3.10.2013, vastauksena aloitteeseen. 
 
KJ:N EHDOTUS:  
 
Kunnanhallitus toteaa vastauksena aloitteeseen valtuustolle  
-  että eduskunta on 18.6.2013 hyväksynyt kuntalain muutosta koskevan hallituksen 

lakiesityksen 32/2013, lain on tarkoitus astua voimaan 1.9.2013 
-  että esityksen mukaan Kruunupyyn Sähkölaitos on kunnallinen liikelaitos, johon la-

kimuutos vaikuttaa ja tämä tarkoittaa, että yhtiöittäminen on toteutettava vuoden 
2014 loppuun mennessä 

-  että yhtiöittämistyö on alkanut Katternö-ryhmässä, johon Kruunupyyn Sähkölaitos 
kuuluu ja 

-  että tavoitteena on vuoden sisällä saada hyväksyntä siitä, miten yhtiöittäminen to-
teutetaan jotta se voidaan panna täytäntöön vuoden 2014 aikana.  

 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanhallitus yhtyi yksimielisesti päätökseen.  
_____________ 
 
PÄÄTÖS: 
 
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
_____________ 
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86 §. TIEDOKSIANTOASIAT 

Tiedoksiantoasioita ei ollut. 
______________ 
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87 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT 

Kiireellisiä asioita ei ollut. 
______________ 
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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: 78 – 79, 85 – 87 
 
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: 80 – 84   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.   
 
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-
do 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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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. 


