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Asian
numero

Asia

43 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
44 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
45 §. MAA-ALUEET Anomus tilan Hästöskata RNro 23:54 ostamisesta, Ab

Hästöskata Oy
46 §. MAA-ALUEET Anomus määräalan ostamisesta Hästöskata RNro 23:54

tilasta, Kronoby Båtklubb
47 §. KIINTEISTÖT Maa-alueen ostaminen pysäköintiä varten, Hästöskatan
48 §. TALOUSARVIO Tarkastuslautakunnan lausunto; isäntäkunnan

talousarviovarojen ylitysten käsittely
49 §. ALOITE Peter Albäck ym:n aloite artesaanikoulutuksen

muuttamisesta Teerijärvellä
50 §. SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITO Ministeriön lausuntopyyntö

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen
esityksen luonnoksesta

51 §. KRUUNUPYYN SÄHKÖLAITOS Kruunupyyn Sähkölaitoksen
yhtiöittäminen

52 §. TIEDOKSIANTOASIAT
53 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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43 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 1. lokakuuta 2014 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjes-
tyksen mukaisesti.

Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 1. – 9.10.2014 välisenä aikana sekä
kunnan web-sivulla, www.kronoby.fi.

Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 2.10.2014.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
_______________
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44 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 10. lokakuuta 2014 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Inger Backmanin ja Seppo Filppulan tarkastamaan pöytäkirjan
10. lokakuuta 2014 klo 15.00
_______________
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Dnr: KST 78/2014

45 §. MAA-ALUEET Anomus tilan Hästöskata RNro 23:54 ostamisesta, Ab Hästöskata Oy

Kh 30.6.2014 § 178:
Asiaa käsiteltiin Kh 9.6.2014, 168 §
Bengt-Johan Skullbacka esitti asian jättämistä pöydälle. Seppo Filppula kannatti ehdotusta.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.
________________________

Kh 30.6.2014

Kaavoittaja:

Ab Hästöskata Oy anoo Hopsalan kylässä sijaitsevan tilan Hästöskata RNro 23:54 ostamis-
ta. Yhtiö vuokraa tilan tällä hetkellä. Ostolla turvataan vuokramökkien rakennushankkeen
jatkuminen.
Yhtiö on tarjonnut alueesta 22 900 euroa. Alueen pinta-ala on noin 0,83 ha. Aluetta kuvaava
kartta oheistetaan liitteeksi, Liite 1/45 § / 9.10.2014.

Maanvuokrasopimus laadittiin vuonna 2007 ja on voimassa vuoteen 2037 saakka. Kunnan-
hallitus tarkisti sopimusta vuonna 2010. Ab Hästöskata Oy on useamman vuoden ajan sijoit-
tanut runsaasti aikaa ja rahaa alueen kunnostamiseen. Yhtiö on ostanut kaksi maa-aluetta,
rakentanut uuden saunan ja suuremman palvelutalon sekä kunnostanut asuntovaunupaikko-
ja ja suuren uimarannan. Ab Hästöskata Oy:lle on myönnetty rakennuslupa 5 uuden mökin
rakentamiseksi ja vuokratulle alueelle on mahdollista rakentaa 1-2 mökkiä lisää. Yksi mökki
on valmistunut tänä talvena ja toinen on valmistumassa.
Maanvuokramalli, jonka yhtiö otti esille maanvuokrasopimuksen tarkistuksen yhteydessä, ei
ole enää ajankohtainen. Yhtiöllä on ollut vaikeuksia saada mökkejä kaupaksi, kun kyse on
maanvuokrauksesta ja kun maanvuokrasopimus päättyy vuonna 2037. Pankeilla on vaikeuk-
sia antaa rahoitusta, kun on kyse maanvuokrauksesta. Jos yhtiö omistaisi alueen, olisi mah-
dollista myydä osuuksia siten, että mökki-ostaja saisi lainhuuto-osuuden tilaan. Tällä tavalla
on myös helpompi hakea kiinnitystä kohteisiin, kun on pantattava lainhuuto-osuus.

Larsmo-järven rantaosa-yleiskaavassa alue on vapaa-ajan ja turismin aluetta. Kunta ylläpitää
yleistä uimarantaa sekä ponttonilaituria yhteisellä alueella. Folkhälsan järjestää uimakoulua
täällä joka kesä ja kunnan omistamalla alueella on pukukoppi. Kyseisen pukukopin tulee
saada jäädä paikalleen niin kauan kuin Folkhälsanin tai joku muu toimija järjestää uimakoulu-
ja paikalla. Kronoby Båtklubb omistaa paviljongin ja heillä on kaksi ulkorakennusta, jotka
sijaitsevat kunnan maalla paviljongin vieressä. Kyseisistä ulkorakennuksista on laadittu so-
pimus vuonna 1987, jonka mukaan kunnan saunarakennus saa olla venekerhon alueella ja
venekerhon ulkorakennukset vastaavasti kunnan alueella. Kronoby Båtklubbilla on myös
tieoikeus alueen läpi paviljonkiin. Paviljongin eteläpuolella, kunnan alueella, on Kruunupyyn
kansanopiston rakentama laavu.

Kronoby Båtklubbia on kuultu asian johdosta ja venekerho on toimittanut anomuksen saada
ostaa paviljongin ympärillä olevan alueen turvatakseen paviljongin laajentamisen. Kronoby
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Båtklubb anoo myös saada ostaa pysäköintialueen Hästötien vieressä ja ottaa haltuunsa
kunnan omistaman ja venekerhon maalla sijaitsevan saunarakennuksen.

Tarjottu hinta 22 900 euro, jonka Ab Hästöskata Oy on tarjoutunut maksamaan, voi katsoa
vastaavan käypää hintaa, ottaen huomioon että uusilla mökeillä ei ole omaa rantaa ja että
muuta yleistä toimintaa on sallittu alueella. Yhtiö on satsannut paljon alueeseen ja Hästöska-
tanilla on hyvä vetovoimaisuus seudulla, joten kunnan tulee yrittää tukea toimintaa jotta se
voi kehittyä ja saada lisää tukijalkoja.

Koska alueella on useita osallisia ja rakennuksia, paviljongin ympärille tulee jättää alue ve-
nekerhon tarpeita varten ja alue kunnalle, jotta uimakoulutoiminnan järjestäjillä on mahdolli-
suus käyttää leikkialuetta ja pukukoppeja.

Koska on kaksi tahoa, jotka ovat kiinnostuneita ostamaan alueen, on päätettävä neliömetri-
hinta, joka voisi olla 2,80 euro/m2. Alue, jonka venekerho haluaisi ostaa, on tällä hetkellä
vuokrattu Ab Hästöskata Oy:lle. He osaltaan hyväksyvät, että kunta myy kyseisen osan ve-
nekerholle. Alueen myynti Kronoby Båtklubbille käsitellään omana pykälänä heti tämän py-
kälän jälkeen.

Hästötien vieressä on pysäköintitila, jonka kunta on rakentanut Hästöskatan-alueen tarpeita
varten. Ab Hästöskata Oy suunnittelee myös pysäköintitilan ja imeyttämislaitteiston raken-
tamista Hästötien eteläpuolella. Koska yhtiö on kiinnostunut ostamaan nykyisen pysäköintiti-
lan, heidän tulee rakentaa vastaavanlainen pysäköintitila turvaamaan yleisön pysäköintitar-
peita. Kunta voisi tällöin osallistua ostamalla tarvittavan maa-alueen.

Sekä Ab Hästöskata Oy että venekerho haluavat ostaa nykyisen pysäköintitilan, joten pysä-
köintikysymys on ratkaistava siten, että kunta hankkii uuden pysäköintialueen yleisön pysä-
köintitarpeiden varmistamiseksi. Ab Hästöskata Oy:n on silti rakennettava yhtä suuri pysä-
köintitila uudelle alueelle, n. 1000m2, ennen kuin tilan Hästöskata RNr 23:54 lopullinen omis-
tusoikeus voi siirtyä Ab Hästöskata Oy:lle.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunnanvaltuusto myy koko tilan Hästöskata RNr 23:54 Hopsalan kylässä Ab

Hästöskata Oy:lle, n. 1650m2 kokoista määräalaa lukuun ottamatta, Liite 1/45 §
/ 9.10.2014, hintaan 18 620 euroa seuraavin ehdoin:
- kunta myy omassa pykälässä Kronoby Båtklubbille lisämaata erotetulla alu-

eella paviljongin ympärillä
- Ab Hästöskata Oy sitoutuu rakentamaan 1000m2 kokoisen uuden pysäköin-

tilan Hästötien eteläpuoleisella alueella yleisön pysäköintitarpeiden varmis-
tamiseksi alueella. Kunta sitoutuu osaltaan ostamaan kyseisen maa-alueen
yleisön pysäköintitarpeiden käyttöön. Yhtiön on rakennettava imeyttämislait-
teisto alueelle.

- kauppakirjaan otetaan ehto, jonka mukaan Ab Hästöskata Oy ei saa omis-
tusoikeutta tilaan ennen kuin uusi pysäköintitila on rakennettu.

- Ab Hästöskata Oy on tietoinen siitä, että Kronoby Båtklubbilla on tieoikeus
paviljonkiin ja ulkorakennuksiin. Kronoby Båtklubb saa myös rasiteoikeudet
tilan viemärikaivoon.
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- Ab Hästöskata Oy saa tieoikeuden tielle, joka jää erotetulle alueelle, jotta
huoltoliikenne toimii saunaan ja uusiin mökkeihin

- Ab Hästöskatan Oy:n ja kunnan välinen maanvuokrasopimus vuodelta 2007
puretaan tällä päätöksellä

- Ab Hästöskata Oy on tietoinen siitä, että alue on suunniteltu vapaa-ajan ja
turismitoimintaan ja että alueella on kunnan ylläpitämä yleinen uimaranta ja
ponttonilaituri. Paikalla on myös venelaituri sekä Kronoby båtklubbin pavil-
jonki, jossa harjoitetaan ravintolatoimintaa.

Bertel Riippa jätti kirjallisen ehdotuksen siitä, että pykälä poistetaan kunnes on selvitetty,
toimiko rakennuslautakunta viranomaisena oikein, kun kaksi kyseisen alueen mökeistä on
sijoitettu tontin rajalla. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vs. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.

Bertel Riippa ilmoitti eriävän mielipiteen pöytäkirjan johdosta.
____________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan.
_____________________

Jesper Lindvall ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa.
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Dnr: KST 99/2014

46 §. MAA-ALUEET Anomus määräalan ostamisesta Hästöskata RNro 23:54 tilasta,
Kronoby Båtklubb

Kh 30.6.2014 § 179:
Kh 9.6.2014, 169 §
PÄÄTÖS::
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.
________________________

Kh 30.6.2014

Kaavoittaja:

Kronoby Båtklubb on jättänyt anomuksen saada ostaa alueen paviljongin ympärillä turvatak-
seen rakennuksen laajentamisen. Tarvetta olisi suuremmalle keittiölle, invavessalle, sosiaali-
tiloille keittiön henkilökunnalle sekä varastolle. Anomus oheistetaan esityslistan Liitteeksi
1/46 § / 9.10.2014. Liitteenä 2/46 § / 9.10.2014 on kartta n. 500 m2 kokoisesta alueesta, jota
Kronoby Båtklubb tahtoo ostaa. Kronoby Båtklubb anoo myös saada ostaa pysäköintialueen
Hästötien vieressä sekä ottaa haltuunsa kunnan saunarakennuksen, joka sijaitsee veneker-
hon maalla.

Asiaan liittyvät taustatiedot on käsitelty perusteellisesti edellisessä pykälässä.
Neliömetrihinta on 2,80 euro/ m2. Alue, jonka venekerho haluaisi ostaa, on tällä hetkellä
vuokrattu Ab Hästöskata Oy:lle. He hyväksyvät, että kunta myy kyseisen osan venekerholle.
Kunnanhallitus hyväksyi edellisessä pykälässä § 178, että maa-alue erotetaan koko tilan
Hästöskata RNr 23:54 myynnistä Ab Hästöskata Oy:lle.

Kunnan saunarakennus on 23m2 ja rakennettu vuonna 1972. Se on puulämmitteinen ja hy-
väksyttävässä kunnossa. Kunta ei ole huoltanut rakennusta moneen vuoteen. Saunaa kos-
keva vuokrasopimus venekerhon kanssa umpeutuu vuonna 2023. Kunnalla ei ole enää käyt-
töä saunalle ja isompi kunnostus on tarpeen muutaman vuoden sisällä.
Pysäköintitila myydään Ab Hästöskata Oy:lle ehdolla, että yhtiö rakentaa uuden pysäköinti-
paikan yleisön tarpeita varten Hästötien eteläpuoleisella alueella. Ehdotuksen mukaan kunta
ostaa tarvittavan maa-alueen.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
- että kunnanvaltuusto myy Kruunupyyn venekerholle noin 500 m2 suuruisen määräalan

tilasta Hästöskata RNro 23:54 Hopsalan kylässä hintaan 1 400 €. Alue on lisämaata
paviljongin ympärillä ja käy tarkemmin ilmi oheisesta kartasta, Liitteenä 2/46 § /
9.10.2014. Venekerho vastaa lohkomiskuluista.

- että kunnanvaltuusto luovuttaa saunarakennuksen venekerholle tämän pykälän myötä
- että laaditaan kunnan ja venekerhon välinen maanvuokrasopimus, jonka mukaan ve-

nekerho vuokraa maata ulkorakennusten alla 35 vuoden ajan. Vuokrahinta on 20
€/vuosi.

- että pysäköintialuetta ei myydä venekerholle, koska ehdotuksen mukaan kunta ostaa
uuden alueen yleistä pysäköintiä varten.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti vs. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
_______________________

Jesper Lindvall ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa.
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Dnr: KST 103/2014

47 §. KIINTEISTÖT Maa-alueen ostaminen pysäköintiä varten, Hästöskatan

Kh 36.3.2014 §
Kaavoittaja:

Ab Hästöskata Oy on neuvotellut noin 3000 m2 kokoisen maa-alueen ostamisesta Hästötien
eteläpuolella, jonne he aikovat rakentaa pysäköintitilan ja imeyttämislaitteiston.
Kunta on myynyt nykyisen pysäköintitilan yhtiölle sillä ehdolla, että yhtiö rakentaa yhtä suu-
ren pysäköinnin kyseisessä paikassa ennen kuin Hästöskata RNro 23:54 tilan omistusoikeus
siirtyy.
Kunnan on oltava tämän uuden pysäköintitilan omistaja, jotta yleisön pysäköinnin saatavuus
voidaan turvata Hästöskata-alueella.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
- että kunnanvaltuusto ostaa noin 3 000 m2 suuruisen määräalan tilasta Sexmans 2,

RNro 23:160 Hopsalan kylässä Birgitta Långbackalta hintaan 3 900 €. Alue käy ilmi
Liitteestä 1/47 § / 9.10.2014.

- että Ab Hästöskata Oy:lle myönnetään oikeus rakentaa noin. 200 m2 suuruinen imeyt-
tämislaitteisto kyseisen alueen läntisessä päädyssä ja että he maksavat kunnalle vuo-
tuista vuokraa 20 €.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vs. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

Jesper Lindvall ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa.
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Dnr: KST 126/2014

48 §. TALOUSARVIO Tarkastuslautakunnan lausunto; isäntäkunnan talousarviova-
rojen ylitysten käsittely

Tarkastuslautakunta 9.9.2014 § 31:

Epäselvyyttä on ollut siitä, miten kunnassa käsitellään talousarviovarojen ylityksiä, jotka liitty-
vät isäntäkunnan sosiaali- ja terveydenhuoltotoimintaan. Tarkastaja antaa lausunnon menet-
telytavasta.

EHDOTUS:

Tarkastuslautakunta tutustuu tarkastajan lausuntoon ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustol-
le.

PÄÄTÖS:

Tarkastajan lausunto merkittiin tiedoksi.
Tarkastuslautakunta antaa seuraavan vastauksen valtuustolle: Kruunupyyn kunta rahoittaa
asukkaidensa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuuksien kautta Kokkola kaupungille käy-
tön perusteella. Kunnan talousarviossa on oma määräraha näitä maksuja varten. Jos kun-
nanhallitus arvioi, että maksuosuuksia varten varattu määräraha on riittämätön, tulee tehdä
talousarvion muutosesitys valtuustolle lokakuun loppuun mennessä. Talousarvion muutos-
esitykset voi poikkeustapauksissa käsitellä 31.10 jälkeenkin, kuitenkin ennen talousarviovuo-
den päättymistä 31.12.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedoksi tarkastajan lausunnon.
_______________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
9.10.2014

Sivu
5/86

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

13.10.2014

Otteen oikeaksi todistaa

Lauta-
kunta

Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 192/2013

49 §. ALOITE Peter Albäck ym:n aloite artesaanikoulutuksen muuttamisesta Teerijärvellä

Kh 30.6.2014 § 187:
Vs. kunnanjohtaja:

Peter Albäck ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 14.11.2013, 95 § seuraavan aloit-
teen:
"Allekirjoittaneet aloitteentekijät pyytävät kunnanhallitusta selvittämään valtuustolle, miten Optiman
kuntayhtymät ja Keskipohjanmaan koulutusyhtymät suhtautuvat siihen, että lakkautusuhan alla oleva
artesaanikoulutus Teerijärvellä muutettaisiin kaksikieliseksi / vaihtoehtoisesti kansainväliseksi arte-
saanien opintolinjaksi, jossa Optima ja KPEDU toimisivat opetuksen ylläpitäjinä yhteistoiminnassa ja
opetusta järjestetään olemassa olevissa laitoksissa Kruunupyyssä. Myös kansanopisto Kruunupyyssä
ja Team Nord voisivat osallistua aktiivisesti uuteen koulutukseen. Kruunupyyssä 14.11.2013"

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.11.2013 § 288 § siirtää aloitteen keskuskansliaan
valmisteltavaksi.

Kunnanjohtaja lähetti 9.12.2013 lausuntopyynnön Optiman rehtorille. Lausunto saatiin
12.6.2014. Lausunnossa Optiman kuntayhtymähallitus ilmoitti, että nykyisissä taloudellisissa
olosuhteissa Optimalla ei ole edellytyksiä osallistua ehdotettuun järjestelyyn yhteistoiminnas-
sa muiden kanssa eikä omatoimisesti.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto merkitsee Optiman antaman lausunnon vastaukseksi aloittee-

seen ja
että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen vastatuksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
______________________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti ehdotuksen mukaan.
______________________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
9.10.2014

Sivu
5/87

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

13.10.2014

Otteen oikeaksi todistaa

Lauta-
kunta

Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 112/2014

50 §. SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITO Ministeriön lausuntopyyntö sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämislain hallituksen esityk-
sen luonnoksesta

Kh 29.9.2014 § 226:

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi on lähetetty kunnille lausun-
topyyntöä varten. Lausunnot pyydetään antamaan 14.10.2014 mennessä.

Uudistuksen laajuus ja merkitys hoitoalan kehitykseen ja kuntien asemiin tulevaisuudessa
aiheuttavat, että lausuntoa voi käsitellä kokonaisuudessaan valtuustossa vaikka kunnanval-
tuustoa pyydetään lausuntopyynnössä ottamaan kantaa erityisesti sote-alueeseen kuulumis-
ta koskeviin kysymyksiin, kysymykset 38 ja 39.
Kunnat antavat lausuntonsa täyttämällä sähköstä vastauslomaketta. Vastauslomakkeessa
on 47 kysymystä ja jokaisen kysymyksen kohdalla vi valita kolmesta tarjotusta vastausvaih-
toehdosta. Lisäksi on mahdollista kommentoida jokaisessa kysymyksessä esitettyjä pykäliä.

Kruunupyyn kunta antaa lausuntonsa vastaamalla kysymyksiin ja kommentoi lakiesitystä
oheisen liiteen mukaisesti, Liite 1/50 § / 9.10.2014. Lausunto perustuu lakiesityksen peruste-
luihin ja itse lakitekstiesitykseen, joka on n. 100 sivua ja saatavilla valmistelijalta. Ministeriön
yhteenveto uudistuksen tärkeimmistä piirteistä ja sen tärkeimmistä tavoitteista käy ilmi Liit-
teestä 2/50 § / 9.10.2014.

Kruunupyyn kunta toteaa, että hoitoalan uudistaminen on tarpeellinen ja olennaista olisi to-
teuttaa erityissairaanhoidon integraation hoitoalaan ja saavuttaa yhden ylläpitäjän järjestel-
mää, johon on pyritty pitkään. Vuodesta 2006 lähtien on ollut käynnissä hoitouudistus (nk.
Paras-hanke) ja kokemusten perusteella kunnat voivat toteaa, että kyseinen muutostyö on
pitkä prosessi ja että aikaa olisi pitänyt hyödyntää integroimalla erityissairaanhoidon lähem-
mäksi muuta hoitotyötä.

Nyt esitetty ehdotus, joka on syntynyt parlamentaarisella sopimuksella, ei perustu analyysei-
hin jo tehdyistä hoitoprosesseista, perusteelliseen valmisteluun, taloudellisiin ennusteisiin
eikä seurausanalyyseihin. Se ei ota riittävän suuressa määrin huomioon kuntalain määräyk-
siä. Perustuslakiongelmat tarkoittavat, että todennäköisesti esitystä ei voida toteuttaa teke-
mättä hyvin mittavia tarkastuksia ja täsmennyksiä.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että Kruunupyyn kunta antaa lausuntonsa hallituksen esitykseen liitteenä olevan

sähköisen vastauslomakkeen muodossa ja esittää yhteenvetona kohdassa 47,
että kunnan mielestä uudistus
- ei ole yhteensopiva kunnallisten itsehallinnon perusteiden kanssa
- ei huomioi riittävän suuressa määrin rinnakkaisia uudistuksia (kuntalaki, valti-
onosuusuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus)
- ei valmistelussa huomioi kuntien välistä työnjakoa ja yhteistyöedellytyksiä, kun
luodaan viisi kuntayhtymää, joilla ei voida katsoa olevan maantieteellisiä, de-
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mografisia ja demokraattisia mahdollisuuksia hoitotarpeen täyttämiseen ratio-
naalisella ja valvottavalla tavalla paikallisesti eikä alueellisesti supistamatta
kansalaisvaikuttamista hoitopolitiikassa vakavasti.
- ei ole tarkoitettu selventämään maan kuntien välistä tilannetta, kun kuntia jae-
taan tuotantovastuullisiksi ja muiksi
- ei luo selvää roolijakoa valtiovallan ohjauksen ja valvonnan välillä hoitosektorin
suhteen. Uudistus luo ennen kaikkea tilanteen, missä valtiovallan vaikutus vah-
vistuu aivan liian suuressa määrin kuntien kustannuksella

Sixten Dalvik esitti, että vastaus kysymykseen 38 sähköisessä kyselylomakkeessa on "kyllä".
Kysymys kuuluu: mikäli sote-alue muodostetaan nykyiseen erityisvastuualueeseen kuuluvis-
ta kunnista, kuuluuko kuntanne palvelujen järjestämisen kannalta perusteltuun sote-
alueeseen. Elisabeth Hagström, Bertel Riippa, Seppo Filppula ja Mikaela Dahlbacka kannat-
tivat ehdotusta. Suoritettiin äänestys. Kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja
Dalvikin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Annettiin 2 "ja"-ääntä (Skullbacka, Byggmäs-
tar) ja 7 "nej"-ääntä (Dalvik, Dahlbacka, Filppula, Hagström, Hongell, Riippa ja Sandström)
Nej-äänet voittivat. Tämä tarkoittaa, että vastaus kysymykseen 38 on "ja".

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle
että ministeriön lausuntopyyntöön vastataan kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan,

Liite 1/50 § / 9.10.2014, paitsi kysymyksessä 38, jossa vastaus muutetaan
muodosta "tar inte iställning" muotoon "ja".

_________________

Bengt-Johan Skullbacka esitti, että kysymykseen 38 ei vastata "ja" eikä "nej". Liane Bygg-
mästar ja Jesper Lindvall kannattivat esitystä.

Tapani Myllymäki, Carl-Johan Enroth, Seppo Filppula ja Göran Strandvall kannattivat kun-
nanhallituksen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus ja että asiasta on äänestettävä.
Hän esitti äänestysjärjestykseksi nimenhuutoäänestystä, jossa ne, jotka kannattavat kun-
nanhallituksen esitystä äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat Skullbackan esitystä äänes-
tävät "nej". Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Äänestys suoritettiin. Äänestyksessä annettiin 21 ja-ääntä ja 6 nej-ääntä, Liite 3/50 § /
9.10.2014. Ja-äänet voittivat. Tämä merkitsee, että kysymykseen 38 vastataan "ja" ja että
kunnanvaltuusto päättää hallituksen mukaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen esityksen mukaan,
joka käy ilmi Liitteestä 1/50 § / 9.10.2014, lähettää lausunnon sosiaali- ja terveysminis-
teriölle.
_________________
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Dnr: KST 119/2014

51 §. KRUUNUPYYN SÄHKÖLAITOS Kruunupyyn Sähkölaitoksen yhtiöittäminen

Kh 29.9.2014 § 228:
Kh 15.9.2014 § 208:
Kunnansihteeri:

Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitos lakkautetaan ja liiketoiminta siirtyy Kruunupyyn kunnan
100 %:sti omistamalle osakeyhtiölle viimeistään 31.12.2014.

Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen johtokunnan ehdotus Kruunupyyn kunnanhallitukselle
on, että liiketoiminta siirtyy viimeistään 31.12.2014 Kruunupyyn kunnan 100 %:sti omistamal-
le osakeyhtiölle ja että kunta perustaa uuden osakeyhtiön, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn
Sähkölaitos Oy, johon liiketoimintaa siirtyy. Lopuksi johtokunta ehdottaa, että kunnanhallitus
päättää lakkauttaa Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen 31.12.2014, kun liiketoiminta on
siirretty uuteen osakeyhtiöön.

Eduskunta on 18. kesäkuuta 2013 hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi kuntalain muutta-
misesta, HE 32/2013. Harjoitetulle toiminnalle säädetään siirtymäaika vuoden 2014 loppuun
saakka. Esityksen mukaan Kruunupyyn Sähkölaitos on yksi kunnallisista liikelaitoksista, jo-
hon muutos vaikuttaa.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle
että kunta perustaa uuden osakeyhtiön, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn Sähkölai-

tos Oy,
että Kruunupyyn Sähkölaitoksen liiketoiminta siirtyy 31.12.2014 kunnan 100 %:sti

omistamalle osakeyhtiölle ja
että kunta lakkauttaa liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen 31.12.2014.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kh 24.9.2014

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää myös esittää kunnanvaltuustolle,
että nykyinen johtokunta valitaan yhtiön väliaikaiseksi hallitukseksi kunnes sään-

nönmukainen yhtiökokous on pidetty vuonna 2015.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________
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PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti
että kunta perustaa uuden osakeyhtiön, Kronoby Elverk Ab / Kruunupyyn

Sähkölaitos Oy,
että Kruunupyyn Sähkölaitoksen liiketoiminta siirtyy 31.12.2014 kunnan 100

%:sti omistamalle osakeyhtiölle,
että kunta lakkauttaa liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen 31.12.2014 ja
että nykyinen johtokunta valitaan yhtiön väliaikaiseksi hallitukseksi kunnes

säännönmukainen yhtiökokous on pidetty vuonna 2015.
_______________
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52 §. TIEDOKSIANTOASIAT

1) Ennen kokousta juhlittiin valtuutettu Leena Furubackaa hänen 50-vuotissyntymäpäivän
johdosta.

2) Sosiaalidemokraattinen ryhmä jätti aloitteen koulutuspoliittisen ohjelman tarkistamisesta,
Liite 1/52 § / 9.10.2014.

3) Elisabeth Hagström ym. jättivät aloitteen talousarviovarojen varaamisesta tonttimaan os-
tamista varten, Liite 2/52 § / 9.10.2014.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi ja siirsi aloitteet kunnanhallituk-
sen valmisteltavaksi.
_______________
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53 §. 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: 43-44, 48-49, 52-53

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, Korsholman puistikko 43
65101 VAASA
Faksi: 02956 42 760
s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 45-47, 50-51 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.


