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Kokousaika Torstaina 8. joulukuuta 2016 klo 16.00 HUOM! AIKA!

Kokouspaikka Kunnantalo
Kotouttamiskoordinaattori Eva-Maria Emet antaa lyhyesti tietoa pako-
laiskorvauksista klo 16:00.
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65 §. TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019

Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen
66 §. KIINTEISTÖT Kahden maa-alueen ostaminen Alavetelissa, Murikantie
67 §. SUUNNITELMAT Kruunupyyn keskustan asemakaavan tarkistuksen

hyväksyminen
68 §. KUNNANVALTUUSTO Valtuutettujen lukumäärä
69 §. SUUNNITELMAT Kunnan viestintästrategia
70 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite Kruunupyyn Sähkölaitos Oy;n

myyntiarvon selvittämisestä
71 §. TIEDOKSIANTOASIAT
72 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.12.2016

Sivu
8/117

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.12.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

63 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 30. marraskuuta 2016 päivätyllä kutsulla.
Kutsu on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston
työjärjestyksen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 30.11.—8.12.2016 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 1. joulukuuta 2016.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja kunnanvaltuusto on
päätösvaltainen.
_______________

Tämän pykälän yhteydessä Elisabeth Hagström ilmoitti, että hänellä on asia jonka haluaa
nostaa esille kokouksessa.
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64 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa perjantaina 9. joulukuuta 2016 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti, että Harry Öst ja Inger Backman tarkistavat yhdessä pöytäkir-
jan perjantaina 9. joulukuuta klo 15.00.
_______________
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Dnr: KST 130/2015

65 §. TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Talousarvion ja ta-
loussuunnitelman hyväksyminen

Kh 31.10.2016 § 222:
Talouspäällikkö:
Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.6.2016 § 41 vuoden 2017 käyttötalousarvion kehyksen. Talousarvion
2016 nettokustannuksiin verrattuna kehyksessä hyväksytty euromäärä on sama. Kunnanhallitus hy-
väksyi 20.6.2016 § 142 ohjeet ja laskentaperusteet lautakunnille talousarviotyön alla ja että talousar-
vio, -suunnitelma ja liitteet tulisi jättää viimeistään 23.9.2016
Lautakuntien ehdotukset on koottu yhteen ja anomusten mukaan käytön nettomääräraha vuonna 2017
olisi 39 252 754 € eli 1 502 754 € enemmän kuin valtuuston hyväksymässä nettokehyksessä käyttöta-
lousarviolle.
Vt. kunnanjohtajan esittämässä ehdotuksessa käytön osalta vuonna 2017 nettomenoja on vähennetty
528 249 € tai 1,3 % lautakuntien anotusta nettomäärärahasta, silti esitys on miljoona yli raamin. Käyt-
tönetolle ei lasketa korotusta suunnitteluvuosille 2018-20019 verrattuna talousarviovuoteen 2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion 2017 käyttötalouden käsittelyn kaikkien toimialojen osalta. Ehdo-
tuksesta käy ilmi lautakuntien määräraha-anomukset ja vt. kunnanjohtajan ehdotus määrärahojen
myöntämiseksi.

Kunnanhallitus käsittelee lautakuntien tavoitteet ja painopistealueet, talousarviovuoden 2017 tavoit-
teet, suunnitteluvuosien 2018-2019 tavoitteet sekä käyttötalousarvion talousarviovuodelle 2017 ja
taloussuunnitelmat vuosille 2018-2019 paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Tuloslaskelma, in-
vestoinnit ja rahoitusosa käsitellään toisessa lukemisessa.

PÄÄTÖS.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
________________

Kh 28.11.2016:

Kunnanhallitus hyväksyi 31.10.2016 § 222 käyttötalousarvion vuodelle 2017 sekä suunnitte-
luvuosille 2018-2019 muilta osin paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Lautakunnan
ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollosta on 1 421 310 € yli valtuuston hyväksymän talousar-
vioraamin. Kunnanjohtajan ehdotuksessa kunnanhallitukselle määräraha on leikattu miljoo-
nalla eurolla mutta on silti 373 410 euroa yli raamin. Tämän johdosta käyttönetto vuonna
2017 on -38 139 205 €, eli lisäystä 1,13 % tilinpäätöksestä 2015.

Vuoden 2017 tuloslaskelman tulos on -382 170 €, kun veroja ja valtionosuuksia on budjetoitu
kuntaliiton ennusteen mukaan. Suunnitteluvuosien 2018 ja 2019 tulokset olisivat vuosittain yli
miljoona euroa miinuksella.

Nettoinvestoinnit ovat kunnanhallitukselle esitettävän ehdotuksen mukaisia eli 2 000 000 €
vuonna 2017, 1 797 000 € vuonna 2018 ja 1 915 000 € vuonna 2019. Joitakin suurempia
investointeja on lykätty eteenpäin talousarviosuunnitelmassa lautakuntien ehdotuksista poi-
keten. Talousarviovuoden suurimmat investoinnit ovat Alavetelin terveysaseman lisäraken-
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nus ja saneeraus (600 000 €) ja Ådalenin koulun ja veistossalin peruskorjauksen jatkaminen
680 000).

Rahoituslaskelman mukaan kunta ottaa uutta lainaa 3,2 miljoonaa euroa talousarviovuonna
2017.

VT. KJ:N EDHOTUS

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019 hyväksy-

tään
että Soite antaa kunnanhallituksen kokouksessa 23.1.2017 vaihtoehtoiset ehdotuk-

set, miten sosiaali- ja terveydenhuollon menovähennykset toteutetaan
että tehdään kuntotarkastus sekä Alavetelin että Teerijärven kouluissa ja niistä kii-

reellisempi peruskorjataan 2018 ja toinen 2019.

Bengt-Johan Skullbacka ehdotti, että tulomäärä kunnallisverosta korotetaan 19 400 000 eu-
roksi talousarviovuonna 2017, 19 392 000 euroksi vuonna 2018 ja jää samalle tasolle 19
572 000 € vuonna 2019. Anders Forsberg ja Elisabeth Hagström kannattivat ehdotusta. Pu-
heenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja nimenhuutoäänestys toimitettava. Tämä hyväk-
syttiin. Vt. kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Skullbackan ehdotusta
kannattava äänestä "nej". Äänet jakautuivat 1 ja-ääni (Byggmästar) ja 7 nej-ääntä (Skull-
backa, Dalvik, Dahlbacka, Forsberg, Hagström, Hongell ja Sandström). Skullbackan ehdotus
voitti.

Anders Forsberg ehdotti, että sähkölaitoksen tuottomäärä korotetaan 190 000 euroksi. Ehdo-
tus ei saanut kannatusta ja raukesi.

Investointien osalta hallitus päätti yksimielisesti, että lisätään ennalta arvaamaton sanee-
rausmääräraha rakennuksia ja yleistä omaisuutta varten 30 000 € vuosittain.

Bengt-Johan Skullbacka ehdotti, että Alavetelin palvelutalo lykätään vuodelle 2018 ja että
Alavetelin koulun peruskorjaus sen sijaan siirretään vuodelle 2017. Ehdotus ei saanut kanna-
tusta ja raukesi.

Vt. kunnanjohtaja muutti ehdotuksensa koskien päällystettyjä rakennuskaavateitä 95 000
euroon suunnittelukauden jokaisena vuonna.

Elisabeth Hagström ehdotti, että investoinnit päällystettyjen rakennuskaavateiden osalta
muutetaan 95 000 euroksi vuonna 2017, 125 000 euroksi vuonna 2018 ja 100 000 euroksi
vuonna 2019. Mikaela Dahlbacka kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on kolme ehdotusta ja että toimitetaan kaksi äänestyskierrosta
nimenhuudon mukaan. Hän ehdotti äänestysjärjestykseksi seuraavaa: ensin asetetaan vas-
takkain Hagströmin ja Skullbackan ehdotukset, sen jälkeen vt. kunnanjohtajan ehdotus ja
voittanut ehdotus. Tämä hyväksyttiin. Ensimmäisessä äänestyksessä Hagströmin ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Skullbackan ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet jakau-
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tuivat seuraavasti: 3 ja-ääntä (Dalvik, Dahlbacka ja Hagström) ja 5 nej-ääntä (Forsberg,
Hongell, Sandström, Skullbacka ja Byggmästar). Skullbackan ehdotus voitti ja se asetettiin
vt. kunnanjohtajan ehdotusta vastaan siten, että vt. kunnanjohtajan ehdotusta kannattava
äänestää "ja" ja Skullbackan ehdotusta kannattava äänestää nej. Äänet jakautuivat seuraa-
vasti: 3 ja-ääntä (Dalvik, Dahlbacka ja Hagström) ja 5 nej-ääntä (Forsberg, Hongell, Sand-
ström, Skullbacka ja Byggmästar). Skullbackan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa valtuustolle
että Kruunupyyn kunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017–2019 hyväksy-

tään
että Soite antaa kunnanhallituksen kokouksessa 23.1.2017 vaihtoehtoiset ehdotuk-

set, miten sosiaali- ja terveydenhuollon menovähennykset toteutetaan
että tehdään kuntotarkastus sekä Alavetelin että Teerijärven kouluissa ja että kiireel-

lisempi peruskorjataan 2018 ja toinen 2019.
_______________

Kvalt 8.12.2016:

Talousarvion käsittelyn aluksi kotouttamiskoordinaattori Eva-Maria Emet kertoi lyhyesti kiin-
tiöpakolaisten vastaanotosta ja vastaanotosta aiheutuvista kustannuksista. Hallituksen pu-
heenjohtaja kertoi talousarviotyön etenemisestä hallituksessa ja kunnanjohtaja puhui yleises-
ti ensi vuoden talousarviosta ja ilmoitti, että tulevat vuodet ovat haaste kunnan talousarviolle.

Talousarvion käsittely alkoi ryhmäpuheenvuoroilla. Elisabeth Hagström käytti tilaisuutta hy-
väksi ja ojensi vt. kunnanjohtajalle kirjoja Alavetelin seurakunnasta.

Talousarviokirja käytiin läpi sivu sivulta ja pienemmät, yksimieliset muutokset kirjattiin suo-
raan talousarviokirjaan.
- Kolmanneksi viimeinen kappale sivulla 6 muutetaan muotoon "Vuoden 2017 talousarvio
osoittaa heikkoa plussatulosta, mutta suunnitteluvuosina 2018-19 tilikauden tulos on negatii-
vinen..."
-sivulla 42, "Käynnistää nuorisoneuvoston toiminnan" -tekstin jälkeen lisätään teksti "ja anne-
taan heille mahdollisuudet toimia ja pitää kokouksia kouluaikana."
- Keskellä sivua 50 muutetaan toinen luetelmakohta muotoon "laajentaa e-palveluja ruotsiksi
ja suomeksi esimerkiksi yhdessä muiden Fredrika-kirjastojen kanssa
-sivulla 89 muutetaan raamin teksti 25 000 euroksi molemmille suunnitteluvuosille vastaa-
maan numero-osaa.
-kirjastojen henkilöstöresurssimäärä (s. 45 ja 50) aiheutti keskustelua ja valtuusto totesi yk-
simielisesti että käytännössä määrä on 6,5 sekä talousarvio- että suunnitteluvuosina.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan. Hyväk-
sytty talousarvio liitetään pöytäkirjaan, Liite 1/65 § / 8.12.2016.
_______________
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Dnr: KST 133/2016

66 §. KIINTEISTÖT Kahden maa-alueen ostaminen Alavetelissa, Murikantie

Kh 28.11.2016 § 233:
Kaavoittaja:

On tullut tarjous kahden maa-alueen myynnistä kunnalle Murikantien vieressä, Alavetelin
keskustan eteläpuolella. Kyseessä on kaksi erillistä kiinteistöä, jotka sijaitsevat vierekkäin:
Klubbskog RNr 38:0 n. 4,6 ha ja n. 2,9 ha:n kokoinen lohkomaton määräala kiinteistöstä
Hemliden RNr 2:106. Alueet ovat kaavoittamattomia ja koostuvat suurelta osin hakatusta
metsämaasta, Liite 1/66 § 8.12.2016. Vesi- ja viemärijohto kulkee n. 300 metrin etäisyydellä
alueesta.

Kunnalla ei ole monta maa-aluetta lähellä keskustaa, joten tämä olisi sopiva ostokohde. Ajan
mittaan alueelle voidaan kaavoittaa muutama tontti, kun puusto on kasvanut. Paikka sopisi
myös elinkeinoharjoittajalle, joka toivoo sekä asuntotaloa että varastohallia omalla suurella
tontilla.

Puustosta ja metsämaasta on tehty arviointi, Klubbskogin 38:0 arvo on 7 200 € ja Hemlidenin
2:106 arvo n. 4 600 €. Klubbskog 38:n korkeimmalla kukkulalla on muinaismuisto, joka vai-
keuttaa tulevaa kaavoitusta muinaismuiston läheisyydessä. Kaksi rasitetietä menee lohkojen
läpi, ne on otettava huomioon.

Talousarviossa on 82 000 € maa-alueiden ostamista varten. Jos myy kunnalle, myyjä saa
verohelpotuksen pääomaverotuksessa.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta ostaa kiinteistön Klubbskog, kiinteistötunnus: 288-409-38-0, n. 4,6 ha Bör-

je, Tor-Erik, Gustav ja Karl-Johan Granlundilta hintaan 28 000 € ja
että kunta ostaa n. 2,9 ha suuren lohkomattoman alueen kiinteistöstä Hemliden, kiin-

tistötunnus: 288-409-2-106 Jan Ånäsilta hintaan 22 000 €.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
______________

Kvalt 8.12.2016

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
_______________
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Dnr: KST 48/2015

67 §. SUUNNITELMAT Kruunupyyn keskustan asemakaavan tarkistuksen hyväksyminen

Kh 28.11.2016 § 234:
Kaavoittaja:
Ramboll suunnittelutoimistossa on valmistunut ehdotus Kruunupyyn keskustan tarkistetuksi
asemakaavaksi. Kaavoitetun alueen pinta-ala on n. 310 ha. Kaavoituksen tarkoituksena on
tarkistaa ja yhdistää Kruunupyyn keskustan voimassa olevat asemakaavat. Alueen vanhin
kaava, Tallåsenin asemakaava, on vuodelta 1984. Rautatien läntisellä puolella on tehty tar-
kistus viimeksi vuonna 1994. Korttelien kaavatilanne on vanhentunut ja on monessa tapauk-
sissa jäänyt toteutumatta. Korttelien maankäyttö ja aluevarauksia on nyt käyty läpi nykyisen
toiminnan mukaan. Samalla on pyritty tekemään rakentamattomia alueita viehättävimmiksi.
Kortteli- ja tonttijako on myös päivitetty voimassa olevan kiinteistöjaon pohjalta.

Ensimmäinen luonnos on ollut nähtävillä 21.1–21.2.2014, nk. ”kuuleminen suunnitteluvai-
heessa”. ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten kanssa pidettiin työkokous 19.2.2014. Sen
jälkeen viranomaiset, lautakunnat ja yksityishenkilöt esittivät näkemyksensä jatkosuunnitte-
lua ajatellen. Sen jälkeen valmistui lopullinen kaavaehdotus, joka oli nähtävillä toukokuun
aikana 2015. Ehdotuksesta saapui 3 muistutusta. Viranomaislausunnot ja yksityishenkilöiden
muistutukset käyvät ilmi liitteestä, Liite 1/67 § / 8.12.2016.

Viranomaisista etenkin Pohjanmaan museo on pyytänyt parempaa selvitystä kaava-alueen
vanhasta rakennuskannasta ja kulttuuriympäristöstä. Kaava-alueella on inventoitu 77 vanhaa
rakennusta ja usealle rakennukselle ehdotetaan suojamerkintää. Rantatie saa merkinnän
"sk-2", kylällisesti ja maisemallisesti arvokas alue. On myös ehdotettu, että kaksi 1940-50 -
luvun asutusaluetta ("rintamamiestalot"), saisi aluesuojelun "/s". Alueet ovat Ruukutekijäntie
ja Tallåsintie. Teknisen osaston virkamiehet ja rakennustarkastaja ovat kuitenkin olleet sitä
mieltä, että kyseisille rakennuksille ei laiteta aluesuojelumerkintää koska rakennustyyppi on
yleinen ja vallitseva maaseudulla. Rakennukset, joille on ehdotettu uutta suojelumerkintää
kaavan nähtävillä olon jälkeen, käyvät ilmi liitteestä, Liite 2/67 § av 8.12.2016.

Koska kaavoitusprosessi on jatkunut pitkään, on myös tullut muutama pienempi muutoseh-
dotus tonttien omistajilta. Nämä voidaan myös tarkistaa ennen kuin kaava etenee hyväksy-
miskäsittelyyn. Spikas-alueella uuden pyöräilytien tiealuetta on levennettävä noin 200 m.
pituisella osuudella Lentokentäntietä pitkin. Uudet muutosehdotukset käyvät ilmi liitteestä,
Liite 3/67§ / 8.12.2016.

Ehdotetut kaavamuutokset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä ja ajavat yksityisten etuja, joten
kaavaehdotusta ei aseteta uudelleen nähtäville, vaan henkilöihin, joihin muutokset vaikutta-
vat, on oltu yhteydessä kirjeitse (§32 MRL). Kirjeet on lähetetty 15.11.16 ja jos asiaan on
huomauttamista, muistutus on toimitettava viimeistään 25.11.2016. Jos tulee muistutuksia,
ne esitellään kokouksessa. Kaavaselostus sekä kaavan liitteet ja asemakaavakartta lähete-
tään sähköpostitse.



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.12.2016

Sivu
8/124

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.12.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy konsultin ja kaavoittajan vastineet kaavan johdosta

tulleisiin muistutuksiin ja lausuntoihin, Liite 1/67 § av 8.12.2016.
että kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotetut kaavamuutokset, jotka koskevat uusia

suojelumerkintöjä vanhoille rakennuksille, Liite 2/67 § av 8.12.2016 paitsi muu-
tokset Liitteessä 4/67 § av 8.12.2016.

että kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotetut kaavamuutokset, jotka koskevat pienem-
piä tarkistuksia, Liite 3/67 § av 8.12.2016.

että kunnanvaltuusto hyväksyy muilta osin Kruunupyyn keskustan tarkistetun ase-
makaavan.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
____________

Elisabeth Hagström ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui huoneesta kolmannen että-
lauseen käsittelyn yhteydessä, koska hän on toimittanut anomuksen rakennusoikeuden
muuttamisesta DUV Karlebynejdenin puolesta.
_______________

Kvalt 8.12.2016

Pykälän käsittely alkoi kaavoittaja Dan Stenlundin selonteolla asemakaavan tarkistuksen
etenemisestä.

Keskustelussa Hans-Erik Lindgren ehdotti, että suojelumerkintä Sr-1 poistetaan talosta Kirk-
kotiellä 18. Jan-Erik Hästö ja Jesper Lindvall kannattivat ehdotusta. Keskustelun päätyttyä
puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdotti
nimenhuutoäänestystä, hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Lindgrenin ehdo-
tusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänestysluettelosta, Liite 5/67 § /
8.12.2016 käy ilmi, että annettiin 15 ja-ääntä ja 5 nej-ääntä, 5 tyhjää ääntä. Valtuusto hyväk-
syi hallituksen ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti konsultin ja kaavoittajan vastineet kaavan
johdosta tulleisiin muistutuksiin ja lausuntoihin, Liite 1/67 § av 8.12.2016.

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen ehdotetut kaavamuutokset, jotka kos-
kevat uusia suojelumerkintöjä vanhoille rakennuksille, Liite 2/67 § av 8.12.2016 paitsi
muutokset Liitteessä 4/67 § av 8.12.2016.

Kunnanvaltuusto hyväksyi ehdotetut kaavamuutokset, jotka koskevat pienempiä tar-
kistuksia, Liite 3/67 § av 8.12.2016.
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Kunnanvaltuusto hyväksyy muilta osin Kruunupyyn keskustan tarkistetun asemakaa-
van.
_______________

Elisabeth Hagström ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan valtuustosalissa kol-
mannen että-lauseen käsittelyn ajaksi, koska hän on toimittanut anomuksen rakennusoikeu-
den muuttamisesta DUV Karlebynejdenin puolesta.
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Dnr: KST 142/2016

68 §. KUNNANVALTUUSTO Valtuutettujen lukumäärä

Kh 28.11.2016 § 239:
Hallintopäällikkö:

Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuu-
tettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella seuraavasti

Asukasluku Valtuutettuja vähintään

enintään 5 000 13
5 001 - 20 000 27
20 001 - 50 000 43
....

Tässä pykälässä tarkoitettu asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetuissa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojär-
jestelmässä vaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen
mukaan. Kruunupyyn kunnan asukasluku 31.12.2016 oli 6 682 henkilöä ja alustavasti
30.6.2016 6 649 henkilöä

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädet-
ty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai
aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän
vuoden loppuun mennessä..

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa

että valtuusto päättää että valtuutettujen lukumäärä säilyy 27:ssa (kaksikymmen-
täseitsemän).

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 8.12.2016:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valtuu-
tettujen lukumäärä säilyy 27:ssä (kaksikymmentäseitsemän).
_______________
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Dnr: KST 137/2016

69 §. SUUNNITELMAT Kunnan viestintästrategia

Kh 28.11.2016 § 240:
Hallintopäällikkö:

Viestintä on demokraattisen yhteiskunnan tukipilareita. Kruunupyyn kunnalta on tähän saak-
ka puuttunut oma viestintästrategia. Kunnallishallinnon perusperiaatteita ovat avoimuus ja
julkisuus. Kruunupyyn kunta pyrkii avoimeen ja aktiiviseen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.
Viestintä on keskeinen väline kunnan kehittämisessä, johtamisessa ja kuntalaisten sekä
työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisessä Kunnan tärkeimpiä tehtäviä ovat kunnan toimin-
nasta tiedottaminen kuntalaisille, kunnan yrityksille, järjestöille ja yhdistyksille sekä edellytys-
ten luominen, jotta kuntalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa päätöksiin. Kunnan hallintokieli
on ruotsi mutta myös suomea puhuva väestö on otettava huomioon viestinnässä.

Tämän viestintästrategian, Liite 1/69 § av 8.12.2016, tarkoituksena on luoda yhteiset säännöt
ja ohjeet siitä, miten Kruunupyyn kunta käsittelee tietovirtaansa ja myötävaikuttaa hyvään
työilmapiiriin ja läpinäkyvyyteen. Viestintästrategiassa kuvataan erilaiset viestintäkanavat ja
kohderyhmät sekä niiden vastuiden ja roolien jakautuminen.

Tämä strategia korvaa kunnanhallituksen hyväksytyn asiakirjan ”Principer för elektronisk
publicering och – kommunikation 2004” (Sähköisen julkaisutoiminnan ja viestinnän periaat-
teet 2004).

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan viestintästrategian.

Elisabeth Hagström ehdotti, että kohta 4.3.7 Luottamushenkilöt kunnan viestintästrategian
toteuttajina poistetaan kokonaan. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 8.12.2016:

Asiasta käytiin keskustelua. Elisabeth Hagström ehdotti, että teksti sivulla 9, "ajattele, ennen
kuin kirjoitat!", poistetaan. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

Elisabeth Hagström ehdotti myös että kunnanvaltuusto poistaa kohdan 4.3.7 "Luottamushen-
kilöt kunnan viestintästrategian toteuttajina" kokonaan. Peter Albäck kannatti ehdotusta.
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Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suo-
ritettava. Hän ehdotti nimenhuutoäänestystä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava
äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej", mikä hyväksyttiin. Äänes-
tysluettelosta, Liite 2/69 § / 8.12.2016 käy ilmi, että annettiin 21 ja-ääntä ja 4 nej-ääntä. Val-
tuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kunnan viestintästrategian.
_______________

Elisabeth Hagström ilmoitti eriävän mielipiteensä, Liite 3/69 § / 8.12.2016.
Peter Albäck jätti eriävän mielipiteensä suullisesti.
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Dnr: KST 154/2015

70 §. ALOITE Peter Albäck ym. aloite Kruunupyyn Sähkölaitos Oy;n myyntiarvon selvit-
tämisestä

Kh 4.4.2016 § 82
Vt. kunnanjohtaja:
Peter Albäck ja Tapani Myllymäki ovat 17.12.2015 päivätyssä valtuustoaloitteessa halunneet selvitet-
tävän Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n myyntiarvo, Liite 1/70 § / 8.12.2016.

Arvo ei ole helposti selvitettävissä vaan riippuu monesta ulkoisesta tekijästä, joita on vaikea arvioida.
Sähköverkko-omaisuuden todellinen käyttöarvo voi esimerkiksi poiketa jossain määrin mahdollisesta
kaupallisesta markkina-arvosta. Kirjanpitoarvo antaa suunnan vaikka onkin useimmiten alhaisempi
kuin kaupallinen markkina-arvo. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä kirjanpitoarvo on 10 017 247,22 euro.

Sähkömarkkinalaki antaa raamit sähkönjakelulle Suomessa. Investointien riittävän tason varmistami-
seksi energiamarkkinavirasto seuraa ja raportoi vuosittain esimerkiksi verkonhaltijoiden investointi-
määriä. Investointien tasoa seurataan esimerkiksi sähkömarkkinalain mukaisen verkonhaltijan kehit-
tämisvelvollisuuden valvonnassa. Seuranta ja raportointi edellyttää kaikkien sähköverkon investointien
jaottelua laajennusinvestointeihin ja korvausinvestointeihin. Energiamarkkinavirasto vaatii vuotuisia
investointeja sähköverkkoon, jotka vastaavat vähintään sähköverkoston tasapoistoa, eli n. 6 % nykyi-
sestä arvosta. Energiamarkkinavirasto vahvisti sähköverkoston arvon viimeksi vuoden 2015 lokakuus-
sa, silloinen arvo oli 9.900.000 euroa.

Pietarsaaren kaupunki on myynyt Pietarsaaren Energialaitoksen sähkönjakelu-, kaukolämpö- ja säh-
kökauppatoiminnan Oy Herrfors Ab:lle 69,55 miljoonalla eurolla joulukuussa 2014. Tämä antaa tietysti
jonkinlaista osviittaa suuruusluokasta, vaikka Pietarsaaren Energialaitoksen toimintaa ei voida suo-
raan verrata Kruunupyyn Sähkölaitoksen toimintaan. On tärkeää muistaa, että todellinen myyntiarvo
on riippuvainen monesta eri tekijästä ja esimerkiksi verkoston tilalla, tiiviydellä, maantieteellisellä si-
jainnilla, laajennustarpeilla sekä asiakasmäärillä on tietenkin tärkeä rooli tässä yhteydessä. Oy Herr-
fors Ab on juuri tehnyt suuren investoinnin Pietarsaaren kaupan myötä. Tämä vaikuttaa heidän tulok-
seen ja investointimahdollisuuksiin. Pietarsaaren asema oli muutoinkin toinen kuin Kruunupyyn, koska
Pietarsaari jatkaa suurimman omistajan roolissa Oy Katternö Ab:ssa 40,3 % osuudella osakkeista.

Muita mahdollisia sidosryhmiä olisi Kokkolan Energia Oy ja kansalliset toimijat. Kokkolan Energian
tulos oli negatiivinen vuonna 2015, mikä rajoittanee heidän investointimahdollisuuksia. Kansallisten tai
kansainvälisten yhtiöiden voidaan ajatella olevan kiinnostuneita, mutta kysymys kuuluu, ovatko he
yhtä kiinnostuneita Kruunupyyn sähköverkoston laajentamisesta kuin paikallinen toimija. Jos toiminta
myydään on myös todennäköistä, että Kruunupyyn kunta menettää työpaikkoja ja että asiakkaat me-
nettävät lähipalveluja, eli sitä että joku on aina paikalla miltei välittömästi tarpeen vaatiessa.

Oy Herrfors Ab käytti ulkopuolista konsulttia arvioinnin tekemiseen Pietarsaaren Energialaitoksen os-
ton yhteydessä. Herrforsin hallituksen tarjous perustui hänen raportteihin. Tarkan arvioinnin tekeminen
Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n arvosta vaatii ulkopuolista konsulttia. Mutta tästäkin avusta huolimatta
tarkka arvo saataisiin selville vasta mahdollisessa myyntitilanteessa. Silloin on ostajan markkinat ja
hintaan vaikuttavat mahdollisen kaupan ajankohta sekä ulkoiset tekijät, kuten vallitseva tilanne säh-
kömarkkinoilla.

Jos kunta pitää Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n omassa omistuksessaan voidaan laskea vuotuisen
pääomatuoton varaan. Myynnistä hyötyy nopeasti, tosin myynti ei toimi pitkän aikavälin toimena, kun
halutaan tasapainottaa toimintaa, joka on miinuksella.



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
8.12.2016

Sivu
8/130

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

12.12.2016

Otteen oikeaksi todistaa

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus päättää ehdottaa:
että kunnanvaltuusto kirjaa tiedoksi edellä olevan selvityksen Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n

myyntiarvosta,
että kunnanvaltuusto ei palkkaa konsulttia tekemään tarkempaa arviota arvosta
että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
__________________
Kvalt 21.4.2016:
Perusteellisen keskustelun jälkeen Peter Albäck esittää pykälän palauttamista. Tapani Myllymäki kan-
nattaa.

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tarkempaan valmisteluun.
___________________
Seppo Filppula ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

_________________
Kh 28.11.2016:

Vt. kunnanjohtaja:

Kunnanvaltuusto järjesti iltakoulun 13.10 saadakseen lisää tietoa Kruunupyyn Sähkölaitok-
sesta. Iltakouluun osallistuivat Kruunupyyn Sähkölaitoksen TJ Glen Ahlskog sekä Katternö
Group konsernin entinen pääjohtaja Stefan Storholm alustajana.

Uutta vahvistettua arviota sähköverkosta vuodelle 2015 ei ole tullut Energiavirastosta. Ener-
giavirasto ilmoitti vuonna 2014, että verkon uushankinta-arvo, eli kustannus vastaavan, uu-
den verkon rakentamisesta, on 20,8 miljoonaa euroa. Todellinen arvo pitäisi pysyä tasolla,
joka on noin puolet tästä arvosta. Kruunupyyn Sähkölaitos on onnistunut siinä, koska verkos-
to arvioitiin 9 900 000 euroksi lokakuussa 2015. Kruunupyyn Sähkölaitos omistaa ennen
kaikkea Katternö Oy:n, Perhonjoki Oy:n, Oy Herrfors Ab:n, Katternö Kraft Ab:n ja Katternö
Kärnkraft Ab:n osakkeita, joiden yhteisarvo on arviolta 4-6 miljoonaa euroa.

Kun Pietarsaari myi Pietarsaaren Energialaitoksen kaukolämmön, verkkotoiminnan ja sähkö-
kaupan Oy Herrfors Ab:lle hintaan 69,55 miljoonaa euroa, arvon selvittämiseksi käytettiin
konsultti, Elron. Tiedustelemalla kustannusarviota arvioinnin tekemisestä Kruunupyyn Sähkö-
laitoksesta, yhtiö ilmoitti 15000 – 20000 euro, mutta todellinen hinta päätetään vasta siinä
vaiheessa, kun jätetään mahdollinen tarjouspyyntö. Elron on ollut osallisena lukuisissa kysei-
sen toimialan kaupoissa viime vuosina. Luonnollisesti on myös suuri määrä muita yhtiöitä,
jotka tulisivat kysymykseen, jos tulee ajankohtaiseksi pyytää tarjous arvioinnista. Monet heis-
tä käyttävät arviointihintaa yhdistettynä nk. succes fee -lisämaksun kanssa, joka laukeaa
myyntitilanteessa. Tämä vaikeuttaa tarjousvertailun ja voi johtaa suuriin kustannuksiin.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää ehdottaa:
että kunnanvaltuusto kirjaa tiedoksi edellä olevan selvityksen Kruunupyyn Sähkölai-

tos Oy:n myyntiarvosta,
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että kunnanvaltuusto ei palkkaa konsulttia tekemään tarkempaa arviota myyntiar-
vosta

että kunnanvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kvalt 8.12.2016

Vastaus aloitteeseen aiheutti keskustelua. Stefan Högnabba ehdotti, että päätösehdotuksiin
lisätään että-lause: että Kruunupyyn Sähkölaitos Oy pysyy Kruunupyyn kunnan omistukses-
sa ja että asia todetaan loppuun käsitellyksi. Jesper Lindvall kannatti ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja että asiasta on äänes-
tettävä. Hän ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat
hallituksen ehdotusta äänestävät "ja" ja ne, jotka kannattavat Högnabban ehdotusta äänes-
tävät "nej", tämä hyväksyttiin. Äänestysluettelosta, Liite 1/70 § / 8.12.2016, käy ilmi että an-
nettiin 9 ja-ääntä, 15 nej-ääntä ja 1 ääni jäi pöydälle. Valtuusto hyväksyi Högnabban ehdo-
tuksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti:
että yllä oleva selvitys Kruunupyyn Sähkölaitos Oy:n myyntiarvosta merkitään

tiedoksi,

että ei palkkaa konsulttia tekemään tarkempaa arviota myyntiarvosta

että aloitteeseen on täten vastattu

sekä äänestyksen jälkeen että Kruunupyyn Sähkölaitos Oy pysyy kunnan omis-
tuksessa ja että asia todetaan loppuun käsitellyksi.

_______________
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71 §. TIEDOKSIANTOASIAT
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72 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Kiireellisinä käsiteltäviä 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 : 63-64, 70-72

HvalL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.
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: 65-69 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtä-
väksi 12.12.2016
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.

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
(1455/2015) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa
on 250 euroa.


