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Tämä kokouskutsu on asetettu nähtäväksi julkisille kuulutuksille tarkoitetulle ilmoitustaululle, todistaa:

Carola Stolpe-Fagernäs, vs. talouspäällikkö

Kokousaika Torstaina 12. marraskuuta 2015, klo 19.00
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50 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
51 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
52 §. TALOUSARVIO 2015 Anomus määrärahan siirtämisestä ja lisämäärärahasta

investointeihin
53 §. VEROT Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016
54 §. VEROT Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016
55 §. VIRAT JA TOIMET Kunnanjohtajan valitseminen
56 §. TIEDOKSIANTOASIAT
57 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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50 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 4. marraskuuta 2015 päivätyllä kutsulla. Kutsu on
postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyksen
mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 4. - 12.11.2015 välisenä aikana sekä kunnan
websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 5. marraskuuta 2015.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston päätösval-
taiseksi.
_______________
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51 §. PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 13. marraskuuta 2015 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Bengt-Johan Skullbackan ja Göran
Strandvallin.
_______________
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Dnr: KST 114/2015

52 §. TALOUSARVIO 2015 Anomus määrärahan siirtämisestä ja lisämäärärahasta investointeihin

Kh 12.10.2015 § 205
Tekninen päällikkö:

Tekninen osasto anoo määrärahan siirtoa ja lisämäärärahaa vuoden 2015 investointitalousarvioon
Liitteen 1/52 § / 12.11.2015 mukaisesti. Siirtojen jälkeen lisämääräraha on 415 000 €.

Käyttämättömien varojen siirtäminen muihin investointeihin talousarviossa 2015:
- Pelastustoimen investoinnit, signaali- ja johtovarusteet 38 000 €
- Odottamaton saneerausmääräraha 24 200 €
- Alavetelin terveysasema, suunnittelu 80 000 €
- Lähiurheilupaikat 2 000 €
- Liikenneturvallisuushankkeet 29 800 €

Yhteensä 174 000 €

Lisämääräraha investointeihin vuoden 2015 talousarvioon:
- Sandbackan terveyskeskus, sprinklerit, happilaitos jne. 64 000 €
- Teerijärven terveysasema, katto ja ilmastointi 20 000 €
- Ådalenin koulu 386 000 €
- Sjöglimten päiväkoti, eristeet, keittiökalusteet jne. 11 500 €
- Kvarnbo päiväkoti, 11 500 €
- Solrosen päiväkoti, perustus 30 000 €
- Alavetelin urheilukenttä 2 500 €
Yhteensä 589 000 €

Suurin lisämäärärahatarve, 386 000 €, koskee Ådalenin koulun kunnostamista. Käynnissä olevat
työt on jatkettava urakan mukaisesti, jotta työ saadaan valmiiksi lokakuun viimeiseen päivään
mennessä. Kunnostamista on jatkettava vuoden loppuun asti, ettei työt keskeydy joiden on joka
tapauksessa jatkettava myös koko ensi vuoden hankkeen loppuun saattamiseksi.

Toinen hanke, joka on lisämäärärahan tarpeessa, on Sandbackan hoitokeskus, jossa 3. vaihe on
saatettu loppuun ja olisi 64 000 euron lisämäärärahan tarpeessa. Suurimmat menolisäykset koh-
distuvat sprinklereiden lisäämiseen, vuodeosaston happilaitokseen sekä galvanoitujen vesiputkien
ja lämpöpattereiden vaihtamiseen.

Sjöglimten päiväkoti olisi 75 000 euron lisämäärärahan tarpeessa tänä vuonna. Talousarvio alittui
35 000 eurolla vuonna 2014 etenkin koska rakentaminen pääsi myöhään käyntiin. Ylitykset kohdis-
tuvat lämpöpattereiden vaihtamiseen, ulkoseinän eristyksen vaihtamiseen, mikä ei ollut budjetoitu,
sekä ylimääräisiin kustannuksiin keittiökalusteista ja leikkikentän rakentamisesta uudella aidalla ja
valaistuksella.

Teerijärven terveysasemaa varten tarvittaisiin 20 000 € katon ja ilmastoinnin kunnostamiseen. Il-
mastoinnista tuli suunniteltua kalliimpi. Määräraha ei riitä sisätilojen pintasaneeraukseen ja tähän
palataan ensi vuoden investointitalousarviossa.
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Solrosen päiväkodin lisärakennuksen suunnitteluun on käytetty n. 28 000 €. Sopimuksen tekemi-
nen vie n. 30 000. Lisäksi pitäisi saada n. 30 000 €, jotta perustukset saadaan valmiiksi tämän
vuoden puolella. Rakentaminen alkaa loka/marraskuun vaihteessa. Kuluvan vuoden investointi-
määräraha sisältää noin 50 000 euron määrärahan.

Pelastustoimen investoinneista signaali- ja johtovarusteiden uusiminen on siirretty ensi vuodelle,
sen sijaan on täydennetty varusteita joita oli budjetoitu vuodelle 2016. Tekninen sektori on myös
lykännyt omia varusteinvestointeja ja siitä seuraa yht. 38 000 euron alitus. Muiden erien osalta on
kyse pienistä ylityksistä ja alituksista.

Alavetelin terveysasemaa varten on käytetty varoja tutkimiseen ja kokouksiin ja tässä voidaan siir-
tää 80 000 euron määräraha muihin investointeihin. Uuden terveysaseman suunnitteleminen jat-
kuu, kun tonttikysymys on ratkaistu ja suunnittelumääräraha varattu ensi vuoden talousarvioon.

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus yhtyy ehdotukseen määrärahojen siirtämisestä ja lisämäärärahasta liitteen mukai-
sesti ja esittää valtuustolle
että tämä hyväksytään.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti yhtyä ehdotukseen määrärahojen siirtämisestä ja li-
sämäärärahan myöntämisestä liitteen mukaan, Liite 1/52 § / 12.11.2015.
_______________
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Dnr: KST 124/2015

53 §. VEROT Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016

Kh 26.10.2015 § 219:
Vs. talouspäällikkö:

Vuoden 2016 tuloveroprosentti tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun
16. päivänä 2015. Jos kunta ei ole ilmoittanut tietoja säädettynä aikana, käytetään vuoden 2016
ennakkoperinnässä vuoden 2015 tuloveroprosenttia. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännes-
prosenttiyksikön tarkkuudella. Kruunupyyn kunnan tuloveroprosentti vuosina 1994–1997 oli 19,0 %
ja vuosina 1998–2013 19,5 %, vuonna 2014 20 % ja vuonna 2015 20,75 %.

Talousarvioesitys vuodelle 2016, joka esitetään käsiteltäväksi, lähtee siitä että tuloveroprosentti
pysyy muuttumattomana 20,75 %.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2015 vahvistetaan 20,75 %.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
_______________



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
12.11.2015

Sivu
7/91

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

16.11.2015

Otteen oikeaksi todistaa

Lauta-
kunta

Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

Dnr: KST 125/2015

54 §. VEROT Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016

Kh 26.10.2015 § 220:
Vs. talouspäällikkö:
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteis-
töveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samal-
la, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit
tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään maanantaina marraskuun 16. päivänä 2015.

VS. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus esittää
että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2016 seuraavasti (ei muutoksia

vuodesta 2015):
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 %
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55 %
- muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,15 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
- voimalaitosten veroprosentti 2,60 %

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
_______________
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Dnr: KST 93/2015

55 §. VIRAT JA TOIMET Kunnanjohtajan valitseminen

Kh 2.11.2015 § 234:
Vs. talouspäällikkö:

Nykyinen kunnanjohtaja päättää virkasuhteensa kunnassa 30.11.2015.

Kunnanjohtajan virka oli julistettu haettavaksi lehdissä Österbottens tidning, Vasabladet, Hufvuds-
tadsbladet ja Keskipohjanmaa, Kuntarekryssä sekä kunnan kotisivuilla. Hakuaika päättyi 9.9.2015.

Ilmoituksen mukaan painotettiin, että kunta hakee henkilöä, jolla on sopiva korkeakoulututkinto tai
vastaava ja tuntemusta julkishallinnosta, taloudesta ja suunnittelemisesta. Edellytyksenä oli erin-
omainen ruotsin kielen taito ja hyvä suomen kielen taito.
Kunnanjohtajaksi valittavalta henkilöltä vaadittiin vielä, että henkilö jatkaa kunnan kehittämistä ja
haluaa panostaa markkinointiin ja elinkeinokysymyksiin ja että hänellä on hyvä yhteistyö- ja joh-
tamiskyky.

Virkaa ovat hakeneet valtiotieteiden maisteri/oikeusnotaari Malin Brännkärr, teologian maiste-
ri/kasvatustieteen maisteri Greger Englund, valtiotieteiden maisteri Fredrik Näse, MBA/TJ Catarina
Silvander, koneinsinööri Leif Svartsjö ja valtiotieteiden maisteri Michael Östman. Catarina Silvan-
der on tämän jälkeen, 1.10.2015, kirjallisesti ilmoittanut peruvansa hakemuksensa.

Kunnanhallitus päätti 17.8.2015 valita valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistot työryhmään, joka
on hoitanut rekrytointiprosessia. Kunnanhallitus päätti työryhmän ehdotuksesta soveltuvuustestata
kaksi hakijoista: Malin Brännkärr ja Fredrik Näse.

26. lokakuuta 2015 kaikki jäljellä olevat hakijat kutsuttiin haastatteluun kunnanhallituksen, kunnan-
valtuutettujen ja johtoryhmän läsnä ollessa.

26. lokakuuta 2015 Kruunupyyn hallintopäällikkö Inger Bjon ilmoitti pyynnöstä, että hän on käytet-
tävissä Kruunupyyn kunnan kunnanjohtajan vaalissa.

Todetaan, että kaikki hakemusasiakirjat ja testitulokset ovat saatavilla kokouksessa.

Kunnanvaltuuston vaalista säädetään kuntalain 24 §:n 1. ja 3. momentissa (29.6.2006/578) seu-
raavaa:
Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai
pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja
pormestari on kunnan luottamushenkilö
---
Jos kunnanjohtajan tai pormestarin vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan
uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.
---

Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 5. §:ssä Virkasuhteeseen ottaminen (11.4.2003/304) sa-
notaan:
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Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut
sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitet-
tävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin
virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka
kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhtee-

seen 6 kuukauden koeajalla.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Vs. kunnanjohtaja Inger Bjon ilmoitti esteellisyyttä ja poistui huoneesta jäljellä olevan kokouksen
ajaksi.

Pykälä todettiin välittömästi tarkastetuksi.
_______________

Kvalt 12.11.2015:

Yhdistelmä hakijoista on toimitettu valtuutetuille ennen kokousta, Liite 1/55 § / 12.11.2015. Täydel-
liset hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

Vs. kunnanjohtaja Inger Bjon ilmoitti esteellisyyttä ja poistui valtuustosalista.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja aloitti asian käsittelyn kertomalla hallituksen ja rekrytointiryhmän
työskentelystä. Keskustelussa Carl-Johan Enroth ehdotti, että Inger Bjon, joka on antanut suostu-
muksensa, valitaan kunnanjohtajaksi. Elisabeth Hagström ja Leena Furubacka kannattivat ehdo-
tusta.

Keskustelun päätyttyä kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että vaali toimitetaan suljetuin lipuin
kuuden ehdokkaan välillä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Äänestysmenettely hy-
väksyttiin ja vaali toimitettiin. Ääntenlaskijat tarkastivat ääniliput ja totesivat että 11 ääntä oli annet-
tu Inger Bjonille, 3 ääntä Fredrik Näselle ja 13 ääntä Malin Brännkärrille. Koska kukaan ehdokkais-
ta ei saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitettiin toinen äänestyskierros. Toisessa äänestys-
kierroksessa Inger Bjon sai 13 ääntä ja Malin Brännkärr 16 ääntä.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen valtiotieteiden maisterin/oikeusnotaarin Malin
Brännkärrin Kruunupyyn kunnan kunnanjohtajaksi. Kunnanjohtaja otetaan toistaiseksi ja
koeaika on 6 kuukautta.

_______________
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56 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Valtuustolle saatetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

a) Peter Albäck ym. jättivät aloitteen säännöistä, kun yrityksille ja yhdistyksille myönnetään avus-
tuksia, sekä valtuuston 20.2.2015 § 3 päätöksen peruuttamisesta, Liite 1/56 / 12.11.2015.

PÄÄTÖS:

Valtuusto päätti siirtää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
________________
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57 §. 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 kos-
kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

HvalL 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va-
littamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta 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
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

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

Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät: 52 - 55 30 päivää

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 16.11.2015.
Valitusaika alkaa 17.11.2015 ja valituksen viimeinen jättöpäivä on 16.12.2015.

Hallintovalitus, pykälät päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: päivää

Valitusaika alkaa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valitusasiakirjat on toimitet-
tava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Hankintaa koskeva päätös

Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi
kirjallisella hakemuksella osoitteella, PL 118, 00131 HELSINKI.

Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon.
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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 voidaan toimittaa muu-
toksenhakijalle.

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 toimitettu vi-

ranomaisille.

Asiamiehen tulee valituskirjaan liittää valtakirja (FPL 21 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
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 lähettä-
jän 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 asioista, kuten
sosiaalisista asioista, ei myöskään asioista, jotka koskevat julkisoikeudellista virkasuhdetta, vaale-
ja, vapautusta kunnallisverosta, valtion avustuksia tai julkisia maksuja ja jos hallinto-oikeus muut-
taa päätöksen muutoksenhakijan eduksi.


