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36 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 8. kesäkuuta 2016 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 8. - 16.6.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 9. kesäkuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
_______________
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37 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalossa perjantaina 17. kesäkuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti, että Peter Albäck ja Inger Backman tarkastavat yhdessä ko-
kouspöytäkirjan perjantaina 17. kesäkuuta 2016 klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 42/2016

38 §. TILINPÄÄTÖS 2015 Tietoa tilinpäätöksestä

Kh 21.3.2016 § 57:
Talouspäällikkö:

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain 68 §:n määräysten mukaan kunnanhallituksen on laadit-
tava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja nii-
den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kuntalain 8 luvun 68 a §:ssä säädetään siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellinen kon-
sernitilinpäätös, joka konsernitaseen lisäksi käsittää myös konsernituloslaskelman ja konsernirahoitus-
laskelman liitetietoineen. Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnan-
johtaja.

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2015 on 369 541,14 € alijäämäinen. Kunnan budjetoitu tulos oli – 941
436 €. Valtionosuuksia saatiin 3 662 € enemmän kuin budjetoitu, verotuloja kertyi 527 370 € yli budje-
toidun. Kunnan taseessa 31.12.2015 kertynyt ylijäämä on 5 776 924 € tai 870 €/asukas. Edellisessä
vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 882 €/asukas. Vuoden 2015 lopussa kunnan lainakanta oli 3
067 €/asukas. Edellisessä vuodenvaihteessa lainakanta oli 2 771 €/asukas.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja siihen kuuluvat toimintakertomus ja liitetiedot.
Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät asiakirjat tilintar-
kastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle, joka tutustuu tilinpäätöksen asiakirjoihin.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan ja toivoo saavansa selvitykset sivistyslautakunnan talousar-
vioylityksistä mm. päivähoidossa ja lukiossa, hallituksen seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus
toivoo myös, että sektorit mainitsevat syyt mahdollisiin ylityksiin tilinpäätöksessä 2016.
_____________________

Kvalt 16.6.2016:

Talouspäällikkö piti lyhyen katsauksen kunnan todellisista tilinpäätösluvuista vuonna 2015.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi tilinpäätöslukujen takana olevasta toiminnasta ja kiitti
sekä kunnan henkilökuntaa että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa hyvästä työstä.

Keskustelussa ryhmäpuheenjohtajat Bengt-Johan Skullbacka, Leena Furubacka, Peter Al-
bäck ja Göran Strandvall esittivät lyhyesti valtuustoryhmien näkemykset kunnan toiminnasta
vuonna 2015. Lisäksi lausuttiin kiitokset henkilökunnalle, isäntäkunta Kokkolan sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilökunnalle sekä kunnan kolmannelle sektorille.

Tämän jälkeen käytiin läpi talousarviokirja sivu sivulta.
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PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti Peter Albäckin ehdotuksesta yksimielisesti, että kunnanhalli-
tuksen esityslistat lähetetään sähköisesti kaikille valtuutetuille ja ryhmäpuheenjohtajil-
le samanaikaisesti, kun ne lähetetään hallituksen jäsenille ja puheenjohtajistolle.

Kunnanvaltuusto antoi talouspäällikölle tehtäväksi tarkistaa plus-miinus-järjestelmä
tilinpäätöksessä, jotta se olisi helpommin ymmärrettävää.

Kunnanvaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.
_______________
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Dnr: KST 74/2015

39 §. TILINPÄÄTÖS 2015 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Talouspäällikkö:

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Kuntalain yllämainitussa pykälässä säädetään myös siitä, että jos kunnan taseessa on kat-
tamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutu-
mista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyt-
tä.

Tarkastuslautakunta on 31. toukokuuta 2016, tilinpäätösasiakirjojen ja toiminta- sekä tarkas-
tuskertomuksen nojalla, laatinut arviointikertomuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutumisesta. Yksityiskohtainen arviointikertomus liitetään pykälään, Liite 1/39 § /
16.6.2016.

TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ:

että arviointikertomus vuodelta 2015 saatetaan kunnanvaltuuston käsittelyyn.
_______________

Kvalt 16.6.2016:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Stefan Högnabba esitteli arviointikertomusta.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja merkitsi sen
tiedoksi.
_______________________
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Dnr: KST 75/2015

40 §. TILINPÄÄTÖS 2015 Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen

Talouspäällikkö:

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hal-
linnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
HT, JHT tilintarkastaja Anders Lidman, BDO Audiator Oy, puoltaa 31. toukokuuta 2016 päi-
vätyssä tarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myön-
tämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta 1.1-31.12.2015.

Tarkastuslautakunta on 31. toukokuuta 2016 tutustunut tilintarkastajan laatimaan tarkastus-
kertomukseen kyseiseltä tilikaudelta. Valtuusto tutustuu tarkastuskertomukseen, joka sisältyy
tilinpäätösasiakirjoihin.

TARKASTUSLAUTAKUNTA ESITTÄÄ:

että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2015 tilinpäätöksen ja
että kunnanvaltuusto myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2015.
________________

Kvalt 16.6.2016:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja luki ääneen tarkastuskertomuksen, jonka tilintarkastaja
Anders Lidman oli kirjoittanut.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuskertomukseen, hyväksyi yksimielisesti tilinpäätök-
sen, Liite 1/40 / 16.6.2016 ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2015.
_______________
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Dnr: KST 74/2016

41 §. TALOUSARVIO JA TALOUSUUNNITELMA 2017-2019 Raamien hyväksyminen

Kh 6.6.2016 § 127:
Talouspäällikkö:

Tuloslaskelmalle ja käyttötalousarviolle on laadittu raamiehdotukset vuodelle 2017. Ehdotus-
ta laadittaessa on käytetty apuna vuoden 2015 tilinpäätöstä, kunnan taloussuunnitelmaa,
kuluvan vuoden käyttösuunnitelmaa sekä Kuntaliiton ennusteita. Kunnan yhteiset verotulot
nousivat 6,4 % vuodesta 2014 vuoteen 2015, näistä kunnallisvero nousi 4,9 %. Raamiehdo-
tuksen verot perustuvat Kuntaliiton toukokuussa 2016 antamaan veroennusteeseen Kruunu-
pyyn kunnalle. Raamiehdotus perustuu kunnan nykyiseen veroprosenttiin, 20,75 %. Valtion-
osuudet perustuvat Kuntaliiton tekemiin kuntakohtaisiin laskelmiin. Vuoden 2017 valtion-
osuusennuste annetaan seuraavan kerran kesäkuussa
Tuloslaskelmalle ehdotetussa raamissa toimintakate on -37 750 000 €, vuosikate 1 121 405
€ ja tilikauden tulos -228 595 €.
Käyttötalouden raamiehdotuksessa on 37 750 000 € euron nettomäärä jaettavaksi sektorei-
den välillä. Verrattuna käyttösuunnitelman nettomenoihin raamiehdotuksessa vuodelle 2016
jaettu määräraha pysyy ennallaan. Käytön suunnitteluvuosille 2018-2019 ei ole laadittu eri-
tyisiä raameja. Arviointiohjeeksi lautakunnille on ehdotettu, että käytön nettomäärä pienenee.
Kunnanhallitus asetti 4.4.2016 § 76 toimikunnan kunnan talouden tasapainottamiseksi ja
ehdotetut säästötoimenpiteet on huomioitu ehdotetuissa talousarvioraameissa ja talous-
suunnitelmassa.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskentaperustaksi käytetään

vuodelle 2017 annettuja raameja, jolloin käyttönetto pysyy samalla tasolla kuin
käyttösuunnitelmassa 2016,

että käyttötalouden taloussuunnitelmavuosina 2018–2019 nettomäärä pienenee
taloustoimikunnan säästöehdotusten mukaisesti.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vt. kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
_______________
Kvalt 16.6.2016:

Hallituksen puheenjohtaja aloitti esittelyn, jonka jälkeen vt. kunnanjohtaja esitteli asiaa lyhy-
esti. Talouspäällikkö antoi lisä perusteita hyväksyä raameja vuosiksi 2017-2019. Johdannon
jälkeen seurasi keskustelu:
Peter Albäck ehdottaa, että poistetaan kohdat "että kunnantoimisto Teerijärvellä suljetaan" ja
että "rakennustarkastus siirretään kunnantalolle". Kannatusta ei saatu, joten ehdotus raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yhtyä kunnanhallituksen ehdotuksiin.
Kunnanvaltuuston hyväksymät raamit oheistetaan pöytäkirjaan, Liite 1/41 § /
16.6.2016.
_______________
Peter Albäck jätti suullisesti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.
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Dnr: KST 77/2016

42 §. MAA-ALUEET Tonttimaan myynti Boholmintiellä SamHile Oy:lle

Kh 6.6.2016 § 130:
Kaavoittaja:

SamHile Oy anoo Sami Plusisaaren toimesta saada ostaa lisämaata maa-alueelleen Bohol-
mintien vieressä. Yhtiö osti keväällä 2014 kunnalta n. 1,75 ha suuruisen maa-alueen, johon
on rakennettu kylmävarastohalli minkkinahoille. Yhtiö on myös ostanut yksityiseltä maan-
omistajalta n. 1,4 ha lisämaata kylmävaraston takaa ja haluaa nyt ostaa tonttiosan, joka on
vielä kunnan omistuksessa alueella. Lisäalueen pinta-ala on n. 7 500 m2. Alueelle on raken-
nettu kunnallistekniikka valmiiksi, paitsi viemärit. Alue on kaavoittamaton. Yhtiön tulee lohkoa
lisäalue osaksi omistamaansa kiinteistöä. Tonttihinnaksi ehdotetaan sama kuin edellisessä
kaupassa, 1,20€/ m2.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että noin 7 500 m2 kokoinen lohkomaton määräala kiinteistöstä Haratrådi RNr 33:14,

kiinteistötunnus: 288-405-33-14 myydään yhtiölle SamHile Oy:lle hintaan
9 000 euroa + puuston arvo 2 904 €.
Ostajan tulee lohkoa lisäalue osaksi omistamaansa kiinteistöä, SamHile RNr
33:17.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kunnanhallitus julisti pykälän välittömästi tarkastetuksi.
_______________

Kvalt 16.6.2016:

Vt. kunnanjohtaja antoi uutta tietoa lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista vuokrata alue lyhy-
emmäksi tai pidemmäksi aikaa.

Carl-Johan Enroth ehdotti asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Kaikki valtuutetut kan-
nattivat.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten.
_______________
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Dnr: KST 78/2016

43 §. KIINTEISTÖT Teerijärven vanhan lääkäritalon myynti

Kh 6.6.2016 §131:
Kaavoittaja:

Tekninen osasto on tarjonnut myytäväksi Teerijärven lääkäritalokiinteistön Kiinteistönvälitys
Nymanin kautta kesästä 2015 lähtien. Alue sekä rakennukset käyvät ilmi Liitteestä 1/43 § /
16.6.2016.

Kiinteistöllä sijaitsee vanha lääkäritalo vuodelta 1959, jota on korjattu ja laajennettu. Talossa
on nyt kolme asuntoa, rakennusala on 200 m2. Pihapiirissä on vanha saunarakennus, jota on
merkitty suojeltavaksi asemakaavassa. Tontin pinta-ala on 2 525 m2 ja tulotie tontille ja naa-
puritontille on yhteinen.

Aikaisemmin saadut tarjoukset ovat olleet alhaisia, mutta nyt György ja Balazs Kelemen ovat
tarjonneet kiinteistöstä 96 154 euroa. He suunnittelevat rakennusten peruskorjausta vuosina
2017 ja 2019.

Kunnan strategiassa on maininta, että kiinteistö on myytävä jos se ei ole enää käytössä kun-
nan toiminnassa.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle

että kiinteistö Läkargården RNro 11:60, kiinteistötunnus: 288-412-11-60, ja siihen
kuuluvat rivitalorakennus liittymineen sekä saunarakennus myydään György ja
Balazs Kelemen hintaan 96 154 €.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kunnanhallitus julisti pykälän välittömästi tarkastetuksi.

_______________

Kvalt 16.6.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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44 §. TIEDOKSIANTOASIAT

a) Ennen kokousta Kuntaliiton lakimies Ida Sulin piti iltakoulun mm. uudesta kuntalaista.

b) Kuntaliiton ruotsinkielinen ryhmä vierailee kunnassa 17.6.2016.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.
_______________
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45 §. 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 : 36-39, 44, 45

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: 40-43 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtä-
väksi 20.6.2016

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.


