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Inger Bjon, hallintopäällikkö
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29 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 19. toukokuuta 2016 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 19. - 26.5.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 20. toukokuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanvaltuuston pää-
tösvaltaiseksi.
________________
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30 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 27. toukokuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi Bengt-Johan Skullbackan ja Göran Strandvallin tarkistamaan
pöytäkirjan yhdessä perjantaina 27. toukokuuta 2016 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 133/2015

31 §. KAAVAT Luodonjärven rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, rakennusoi-
keuden siirtäminen Gyltörenille

Kh 25.4.2016 § 99:
Kaavoittaja:

Kunnanhallitus on 30.11.2015 § 254 päättänyt, että Luodonjärven rantayleiskaavan muutta-
minen voidaan aloittaa siten, että rakennusoikeus siirretään Norrbyn Båthusvikeniltä Gyltö-
renille, Hästöntien pohjoispuolella. Sama maanomistaja, Carola Åstrand, omistaa alueen
jolta rakennusoikeus siirretään ja hän omistaa myös alueen Gyltörenillä, jolle rakennusoikeus
sijoitetaan.
Kaavamuutoksessa ei mitoiteta uusia rakennusoikeuksia.

Båthusvikenin rakennusoikeus sijaitsee MU-1 alueen vieressä ja rakennusoikeuden siirrolla
parannetaan MU-1 alueen ympäristöehtoja. MU-1 tarkoittaa maa- ja metsätalousaluetta,
jossa on luonnonsuojeluarvoja. Luontoselvityksessä on maininta, että kyseisellä paikalla on
maisemallisia arvoja ja että lahti ja ojansuu ovat merkityksellisiä vesilinnuille ja kaloille. Ky-
seisen rakennusoikeuden siirtäminen edesauttaisi Båthusvikenin luontoarvojen säilymistä,
kun vältetään ruoppauksia ranta-alueella tulevaisuudessa.
Rakennusoikeus siirretään Gyltörenin eteläiselle puolelle, olemassa olevien mökkien etelä-
puolella. Siellä hakija omistaa kiinteistön Solvik II RNr 23:157, jonka pinta-ala on n. 1 ha.
Luontoselvityksen mukaan ko. paikalla ei ole luontoarvoja.

Kaava on ollut kahdesti yleisön nähtävänä, siitä ei ole jätetty muistutuksia.
Rakennuslautakunta on 2.2.2016 antanut lausuntonsa asiassa eikä heillä ole ollut asiaan
huomautettavaa.
Ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että Båthusvikenin ympäristöarvot säilyvät paremmin kun
vältetään ruoppauksia rannalla.

Hakija Carola Åstrand vastaa hallituksen päätöksen mukaisesti suunnittelu- ja kuulutuskus-
tannuksista.

Kaavakartta on liitteenä, Liite 1/31 § / 26.5.2016.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että se hyväksyy kaavamuutoksen kaavakartan mukaan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________
Kvalt 26.5.2016

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
_______________
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Dnr: KST 64/2015

32 §. ALOITE Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä; toimenpiteitä, joilla korjataan kun-
nan vuokra-asuntopulaa

Kh 25.4.2016 § 101:
Tekninen päällikkö:
Kristillisdemokraatit ovat 23.4.2015 päivätyssä aloitteessa huomauttaneet, että moderneista vuokra-
asunnoista on pulaa Alavetelissä ja Kruunupyyssä mikä muodostaa esteen uusien asukkaiden saami-
selle kuntaan.

26.1.2016 tehty tarkastus osoittaa, että kunnan kokonaan tai osittain omistamissa taloyhtiöissä on
tarjolla seuraavaa: Kruunupyyn Båskgrändissä on 2 vapaata asuntoa, toinen 96 m

2
ja toinen 45 m

2
.

Kunnalla on vapaa asunto Meiker-kiinteistössä, 95 m
2

ja yksi asunto Centralskolanin opettaja-
asunnoissa, 60 m

2
. Alavetelissä on tällä hetkellä 1 vapaa asunto Hembossa, 60 m

2
.

Teerijärvellä on 3 vapaata asuntoa Veteranhusetissa, 2 kpl 43 m
2

ja 1 kpl 63 m
2
. Heimsjöliden I:ssä 1

kpl 33 m
2

ja Heimsjöliden II:ssa 1 kpl 34 m
2

ja 1 kpl 75 m
2
. Heimsjölidenin asunnot ovat melko huo-

nossa kunnossa ja vaikeasti vuokrattavia ja vaativat ensin korjaustöitä. Teerijärven vanhassa lääkäri-
talossa on tällä hetkellä yksi vapaa asunto, 23,5 m

2
. Talo on nyt myytävänä ja on saatu tarjous, johon

otetaan kantaa.

Syksyllä 2015 ja yhä edelleen tekninen osasto tutkii mahdollisuutta, että ulkopuoliset toimijat ottaisivat
tehtäväkseen rakentaa asuntoja eri kunnanosissa. Yksityisten toimijoiden kiinnostus rakentaa vuokra-
asuntoja ei ole kovin suurta, he rakentavat mieluummin osakeasuntoja.

Kruunupyyn kunnanosan osalta kunta on saanut tarjouksen vanhasta meijerikiinteistöstä, jonne halu-
taan sisustaa 4-5 asuntoa. Kaksi eri rakennusyritystä on osoittanut kiinnostuksena rivitalon/kerrostalon
rakentamista kohtaan Kruunupyyn keskustassa ja omakotitalojen suunnittelemista kohtaan uudella
Fiskarholmenin alueella. Ennakkomarkkinointi on parhaillaan käynnissä.

Alavetelissä on tekeillä selvitys yksityisten toimijoiden kanssa asuntojen rakentamisesta suunnitteilla
olevassa terveysasemarakennuksessa. Teerijärvellä on tehty selvityksiä siitä, voidaanko kunnan omis-
tama, ent. Byskata Snickeri-tontti kaavoittaa rivitalolle ja 3 paritalolle. Teerijärven yrityskeskuksen
ylemmässä kerroksessa voitaisiin myös sisustaa asuntoja, 6-8 kpl koosta riippuen.

Kunnalla on suhteellisen vähän laadukkaita vuokra-asuntoja, jotka houkuttelevat muuttajia kuntaan.
Kokonaan kunnan omistuksessa on vain 20 asuntoa tai 0,3/100 as. Vertailuna mainittakoon, että Pe-
dersöressä on 204 kpl tai 1,9/100 asukasta, ja Luodossa 133 kpl tai 2,6/100 asukasta. Liitteessä 2/32
§ /26.5.2016 on yhteenveto kunnan kokonaan tai osittain omistamista asunnoista.

Kunnan pitäisi olla mukana edistämässä uudisasuntotuotantoa yksityisillä markkinoilla ostamalla osa-
keasuntoja, jotta yksityinen asuntotuotanto lähtisi taas käyntiin. Kunnan pitäisi myös selvittää mahdol-
lisuutta perustaa yhteinen, kokonaan kunnan omistuksessa oleva kiinteistöyhtiö, joka vastaisi asunto-
jen tuotannosta tulevaisuudessa sekä mahdollisuuksien mukaan liittää siihen muut kiinteistöyhtiöt,
joissa kunta on tällä hetkellä osakkaana. Muut kiinteistöt, jotka eivät kuulu kunnan ydintoimintaan,
voitaisiin myös liittää mukaan kiinteistöyhtiöön.

Kunnan asuntotilanteesta tiedottamisen tehostamiseksi kunnan kotisivuilla on ilmoitettava entistä sel-
keämmin, onko kunnassa vapaita vuoka-asuntoja ja tietoja eri taloyhtiöistä.
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VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle
että kunta palkkaa konsultin selvittämään mahdollisuuksia yhdistää kunnan nykyiset kiinteis-

töyhtiöt ja kiinteistöt, jotka eivät kuulu ydintoimintaan, kunnalliseen kiinteistöyhtiöön
että kunta stimuloi yksityistä asuntotuotantoa hankkimalla osakeasuntoja uusissa kiinteis-

töissä ja
että aloitteeseen on vastattu selvityksellä.

Susanne Hongell ehdottaa asian palauttamista. Bengt-Johan Skullbacka ja Mikaela Dahlbacka kan-
nattavat.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteltavaksi.
_______________
Kh 25.4.2016

Vt. kunnanjohtaja:

Hallitus pyysi kokouksessaan 8.2.2016 tapaamista Luodon kunnanjohtaja Gun Kapténsin
kanssa siitä, miten tilanne on hoidettu Luodossa, missä kunta omistaa kaksi eri kiinteistö-
alaan kuuluvaa yhtiötä, Fastighets Ab Larsmo Bostäder ja Rönnliden Invest Ab. Kapténs
osallistuu hallituksen kokoukseen 25.4.2016.

Kunnanjohtaja ja tekninen päällikkö ovat maaliskuun aikana käyneet vierailemassa eri kiin-
teistöyhtiöissä, missä kunta on enemmistöosakkaana, tutustuakseen paremmin yhtiöiden
tilanteisiin. Sen lisäksi he ovat tutustuneet Heimsjölideniin. Kysymys mahdollisesta kiinteistö-
yhtiöstä on myös käsitelty tilintarkastajan kanssa ja kokemuksia on kerätty naapurikunnilta.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle
että kunta ryhtyy tarvittaviin toimiin, mukaan luettuna keskustelut vähemmistöosak-

kaiden kanssa, joiden tavoitteena on jos mahdollista perustaa kunnallinen kiin-
teistöyhtiö,

että kunta hankkii konsulttiapua mahdollisen fuusiosuunnitelman laatimiseksi mutta
yrittää muuten hoitaa prosessia itse niin pitkälle kuin mahdollista

että kunta edistää yksityistä asuntotuotantoa hankkimalla osakeasuntoja uusissa
kiinteistöissä ja

että aloitteeseen on vastattu tällä selvityksellä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_________________

Kvalt 26.5.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
_________________
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Dnr: KST 61/2016

33 §. KUNTAYHTYMÄT Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soi-
ten valtuuston jäsenten valinta

Kh 16.5.2016 § 114:
Hallintopäällikkö:

Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloittaa toimintansa 1.1.2017
alkaen. Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle
laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuntayhtymä kutsuu kunnan valitsemat jäsenet koolle ensimmäiseen valtuustokokoukseen
13.6.2016. Kuntayhtymän hallinto toivoo saavansa Kruunupyyn valtuutettujen nimet mahdol-
lisimman pian esityslistan lähettämistä varten.

Perussopimuksen mukaan kunnat valitsevat jäsenet yhtymävaltuustoon kunnan vaaleja edel-
tävän vuoden lopun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja
jokaista kolmea ja puolta tuhatta (3 500) asukasta kohti. Tämä merkitsee, että Kruunupyy
valitsee kaksi edustajaa. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen
varajäsen.

Kuntayhtymän jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Tä-
mä merkitsee, että 1.6.2016 alkanut toimikausi päättyy 31.5.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto valitsee kaksi edustajaa ja heille kaksi henkilökohtaista vara-

edustaa Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten val-
tuustoon.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
__________________
Kvalt 26.5.2016

Bengt-Johan Skullbacka/RKP-ryhmä ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Helena
Broända ja varajäseneksi Inger Wistbacka sekä jäseneksi Peter Svartsjö ja varajäseneksi
Bengt-Johan Skullbacka.

Peter Albäck/Keskusta ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Elisabeth Hagström ja
varajäseneksi Inger Wistbacka. Ossian Wassborr kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi,
että on kaksi eri ehdotusta, jotka sisältävät yhteensä 5 eri nimeä. Erimielisyyttä on vain siitä,
valitaanko varsinaiseksi jäseneksi Helena Broända vai Elisabeth Hagström ja että kunnanval-
tuuston on äänestettävä siitä asiasta.
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Bengt-Johan Skullbacka ehdotti neuvottelutaukoa, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Neuvotte-
lutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että yksimielisyyttä ei ole löytynyt. Äänestys on toimitet-
tava. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys toimitetaan suljetuin lipuin ja että pöytäkirjantar-
kastajat toimivat ääntenlaskijoina, mikä hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritettiin äänestys He-
lena Broändan ja Elisabeth Hagströmin välillä. Helena Broända sai 15 ääntä ja Elisabeth
Hagström 12 ääntä.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Peter Svartsjön edustajaksi ja Bengt-
Johan Skullbackan varajäseneksi sekä äänestyksen jälkeen Helena Broändan edusta-
jaksi ja Inger Wistbackan henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Keski-Pohjanmaan sosi-
aali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten valtuustoon.
__________________
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34 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Henkilöstökyselyn 2016 tulokset, Liite 1/34 § / 26.5.2016.

b) Peter Albäckiä onniteltiin hänen 60-vuotispäivän johdosta.

c) Kokousta ennen järjestettiin iltakoulu, kehitysyhtiö Concordian edustaja Jarl Sundqvist oli
paikalla.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto kirjasi asiat tiedoksi.
_______________
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35 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisiä asioita ei ollut.



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
26.5.2016

Sivu
4/78

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

30.5.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lauta-
kunta

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 : 29, 30, 34 ja 35

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,
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti PL 204, Korsholmanpuistikko 43

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus, pykälät: 31, 32, 33 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtä-
väksi 30.5.2016

Hallintovalitus, pykälät päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: päivää

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

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
250 euroa.


