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Kokousaika Maanantaina 22. toukokuuta 2017, klo 19.00

Kokouspaikka Kunnantalo

Asian
numero

Asia

17 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
18 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
19 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tietoa tilinpäätöksestä
20 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
21 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen

sekä vastuuvapauden myöntäminen
22 §. SUUNNITELMAT Rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen,

Stora Seljes, rakennusoikeuden siirtäminen
23 §. SUUNNITELMAT Asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen

hyväksyminen, Teerijärven keskusta
24 §. POIKKEAMISLUPA Ratkaisu rantarakentamisesta; Kenneth Riippa
25 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämääräraha-anomus, investoinnit
26 §. RAHASTOT Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen

muuttaminen
27 §. TALOUS Omistajaohjauksen periaatteet
28 §. TALOUS Kruunupyyn kunnan konserniohje
29 §. SOPIMUS Sopimussuositukset
30 §. SOPIMUS Optiman kuntayhtymän perussopimus
31 §. SOPIMUS Svenska Österbottens förbund för utbildning och

kultur -kuntayhtymän perussopimus
32 §. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Maalahden kunnan lausuntopyyntö;

Pixne-kliniikan yhteistyösopimus
33 §. VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Ehdotus kunnan vesihuoltolaitosten uusiksi

toiminta-alueiksi
34 §. VAALI Äänestysaluejako
35 §. TIEDOKSIANTOASIAT
36 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT
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Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
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17 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 16. toukokuuta 2017 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille ja varajäsenille valtuuston työjärjestyk-
sen mukaisesti.
Kuulutus kokouksesta on ollut kunnan ilmoitustaululla 16. - 22.5.2017 välisenä aikana sekä
kunnan websivulla, www.kronoby.fi.
Ilmoitus on ollut lehdissä Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa 18. toukokuuta 2017.

PÄÄTÖS:

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

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Pöytäkirja tarkastetaan Kunnantalossa keskiviikkona 24. toukokuuta 2017 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuutetut Hans Sandström ja Göran Strandvall tarkista-
vat yhdessä pöytäkirjan tiistaina 23. toukokuuta 2017 klo 16.00.
_______________
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Dnr: KST 42/2016

19 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tietoa tilinpäätöksestä

Kh 27.3.2017 § 63:
Talouspäällikkö:

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kuntalain 113 §:n määräysten mukaan kunnanhallituksen
on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatet-
tava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat
tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteu-
tumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 114 §:ssä säädetään siitä, milloin kunta on vel-
vollinen laatimaan täydellinen konsernitilinpäätös, joka konsernitaseen lisäksi käsittää myös
konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman liitetietoineen. Kunnan tilinpäätöksen
allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja vt. kunnanjohtaja, Liite 1/19 § / 22.5.2017.

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa alijäämää 51 966,78 €. Kunnan budjetoitu tulos
oli 27 942 €. Valtionosuuksia saatiin 299 005 € enemmän kuin budjetoitu, verotuloja kertyi
562 244 € alle budjetoidun. Kunnan taseessa kertynyt ylijäämä 31.12.2016 on 5 355 514,84
€ tai 811 €/asukas. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyt ylijäämä oli 865 €/asukas. Vuo-
den 2016 lopussa kunnan lainakanta oli 3 165 €/asukas. Edellisen vuodenvaihteen lainakan-
ta oli 3 047 €/asukas.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja siihen kuuluvan toimintakertomuk-
sen ja liitetiedot. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöstä ja
luovuttavat asiakirjat tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle sekä kunnanvaltuustolle, joka
tutustuu tilinpäätöksen asiakirjoihin.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_____________________

Kvalt 22.5.2017:

RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Bengt-Johan Skullbacka kiitteli virkamiehiä ja henkilökuntaa hy-
västä työstä kuluneen vuoden aikana ja myös henkilökuntaa Soiten palveluksessa, joka on
hoitanut Kruunupyyläisiä ja lisäksi myös sivistystoimen henkilökuntaa. SDP:n ryhmäpuheen-
johtaja Leena Furubacka kiitteli virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa hyvin hoidetusta työstä ja
kruunupyyläisiä siitä, että he uskollisesti maksavat veronsa. Keskustan Peter Albäck toivoi,
että talousarviosta tehdään jatkossa realistinen ja että se laaditaan kolmen tilinpäätösvuoden
pohjalta. Kristillisdemokraattien Göran Strandvall kiitteli kohtuullisesta tilinpäätöksestä. Ala-
veteli-ryhmän Elisabeth Hagström kiitteli kuluneesta vuodesta ja mainitsi puheenvuorossaan
mm. kouluja ja väestölukuja.
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Elisabeth Hagström ehdotti, että kunta lisää tilinpäätökseen tiivistelmätiedot kunnan kokouk-
sista Kokkolan tapaan. Sovittiin yksimielisesti, että tieto otetaan mukaan ensi vuonna.

Elisabeth Hagström ehdotti, että tilinpäätöksestä poistetaan hymiöt. Ehdotus ei saanut kan-
natusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Päätettiin yksimielisesti, että Elisabeth Hagströmin ehdotus tiivistelmätiedoista kun-
nan kokouksista ja kokouksiin osallistumisesta lisätään tilinpäätökseen ensi vuonna.

Muilta osin kunnanvaltuusto päätti merkitä tiedon tiedoksi.
_______________
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Dnr: KST 107/2017

20 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 13.4.2016:

Lautakunnan tehtävänä on antaa valtuustolle arviointikertomuksen kuluneesta vuodesta.
Lautakunnan jäsenet käsittelevät tilintarkastajan ehdotusta arviointikertomukseksi.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee ehdotusta arviointikertomukseksi. Lopullinen versio hyväksy-
tään seuraavalla kokouksella.

Tarkastuslautakunta 2.5.2017

Arviointikertomuksen 2. käsittely. Lautakunta käsittelee ja hyväksyy lopullisesti vuoden 2016
arviointikertomuksen.

Päätös:
Tarkastuslautakunta jätti arviointikertomuksen pöydälle seuraavaan kokouksen.

Tarkastuslautakunta 16.5.2016:

Arviointikertomuksen 3. käsittely. Lautakunta käsittelee ja hyväksyy lopullisesti vuoden 2016
arviointikertomuksen.

Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen, Liite 1/20 § / 22.5.2017 ja siirtää sen
edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Stefan Högnabba esitteli arviointikertomuksen.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen ja merkitsi sen
tiedoksi.
_______________
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DNr: KST 108/2017

21 §. TILINPÄÄTÖS 2016 Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen sekä vastuu-
vapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 2.5.2017:

Päätös:
Tarkastuslautakunta antaa tarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja vt. kunnan-
johtajalle ja pyytää 16.5.2017 kokoukseen mennessä kunnanhallitukselta ja vt. kunnanjohta-
jalta vastineet sosiaali- ja terveydenhuollon ylityksiin ja selvityksen siitä, miksi talousar-
viomuutosta ei valmisteltu valtuustolle.
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Tarkastuslautakunta 16.5.2017:

Tarkastuslautakunta tutustuu kunnanhallituksen käsittelyyn ja käsittelee tämän jälkeen vuo-
den 2016 tilinpäätöstä.
Kunnanhallitus on käsitellyt asian 15.5.2017 ja antanut vastauksen, Liite 1/21 / 22.5.2017.

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja ehdottaa, että hyväksytään sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahaylitykset.
Kunnanhallitus ja vt. kunnanjohtaja eivät ole hoitaneet ylityksen käsittelyä asianmukaisesti.
Virheellisestä käsittelystä huolimatta lautakunta ehdottaa valtuustolle, että talousarvioylitys
hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapautus.

Peter Albäck ehdotti, että sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahaylitystä ei hyväksytä ja että
kunnanhallitukselle ja vt. kunnanjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautusta. Ehdotus ei saanut
kannatusta ja raukesi.

Päätös:

Päätös puheenjohtajan ehdotuksen mukaan.
_______________
Peter Albäck ilmoitti eriävän mielipiteensä.

Kvalt 22.5.2017

Stefan Högnabba esitteli tilintarkastaja Anders Lidmanin laatiman tarkastuskertomuksen ja
kertoi, miten tilinpäätöksen ja tarkastuksen käsittelykulku on edennyt.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto tutustui tarkastuskertomukseen, hyväksyi yksimielisesti tilinpäätök-
sen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016.
_______________
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Dnr: KST 104/2016

22 §. SUUNNITELMAT Rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, Stora Seljes, raken-
nusoikeuden siirtäminen

Kh 27.3.2017 § 69:
Kaavoittaja:

Kunnanhallitus päätti 7.9.2016 § 171 käynnistää Alavetelin järvien rantayleiskaavan muutok-
sen Stora Seljesissä siten, että rakennusoikeus siirretään saman kiinteistön sisällä, Salo
Rnro 10:34 Stora Seljesissä. Kaavamuutoksella ei mitoiteta uusia rakennusoikeuksia. Ra-
kennusoikeus on Alavetelin järvien rantayleiskaava-alueella, joka hyväksyttiin valtuustossa
12.6.2003.

Rakennusoikeus on siirretty n. 280 m etelään, jotta päästään kauemmas Seljesin lomakyläs-
tä. Luontoinventoinnissa ei ole todettu erityisiä arvoja uudella tonttipaikalla, vain tavallista
metsämaata. Paikalla on ollut taukopaikka, joka on palanut maan tasalle.

Kaava on ollut yleisesti nähtävillä kahdesti eikä siitä ole tehty muistutuksia. ELY-keskukselle
on tarjottu mahdollisuus lausunnon antamiseen kaavasta. Ympäristönsuojelusihteeri katsoo,
että ympäristöarvot säilyvät paremmin kun rakennusoikeus siirretään paikkaan, johon on jo
vaikuttanut virkistyskäyttö, paikka ole enää luonnontilassa.
Kaavakartta on liitteenä, Liite 1/22 § / 22.5.2017.

Muutoksen hakijat, Karl-Johan ja Markus Stenborg, vastaavat hallituksen päätöksen mukaan
suunnittelu- ja kuulutuskustannuksista.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että kunta hyväksyy kaavamuutoksen kaavakartan mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaavamuutoksen kaavakartan mukaisesti.
_______________
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Dnr: KST 8/2017

23 §. SUUNNITELMAT Asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen hyväksyminen,
Teerijärven keskusta

Kh 23.1.2017
Kaavoittaja:
Kunnanhallitus päätti 13.10.2014 § 241 käynnistää Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistuksen.
Tarkistus käsittää koko Teerijärven keskustan ja myös Messveka-alueen. Vanha asemakaava on vuo-
delta 1995. Tähän tarkistukseen on koottu kaikki tehdyt muutokset. Kaava piirretään uudelle pohjakar-
talle, joka ilmakuvattiin vuonna 2012.

Kaava-aluetta on laajennettu koko Kiertotien ympäri. Kaava-alueen pinta-ala on n. 246 ha. Luontosel-
vitys on tehty ja alueen vanhoja rakennuksia on inventoitu. Luontoselvityksessä ei löytynyt liito-oravaa,
sen sijaan on löytynyt alueita, joilla on viitasammakkoa ja lepakkoa. Rakennusinventoinnissa on kar-
toitettu 53 vanhaa rakennusta. Niistä suuri osa on saanut suojelumerkinnän. Ensimmäinen kaavaeh-
dotus on laadittu ja luonnos on ollut nähtävillä 27.5-26.6.2015. Maanomistajilta on tullut 20 muistutus-
ta. Ramboll konsulttitoimiston suunnittelijat esittivät kommenttinsa saapuneista muistutuksista ja tekni-
nen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.9.2015.

Kaavaa tarkistettiin tietyiltä osin ja sen jälkeen pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta.
Lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 17.8.2016.
Viranomaisten vastineet käyvät ilmi Liitteestä 1/7 / 23.1. 2017 (ei liitteenä).

Pohjanmaan museon lausunnossa toivottiin täydennystä inventoitujen rakennusten listaan. Museo on
tarkastellut aluetta syksyllä 2016 ja on sitä mieltä, että selvitykseen on lisättävä kaksi vanhaa raken-
nusta Lyttsbackalla. Nämä on nyt inventoitu ja rakennuksille ehdotetaan suojelumerkintää.

Myöhemmin on tullut kolme täydennystä: kunnan 2 tonttia Sandkulla-alueella yhdistetään rajanaapuri-
en toivomuksesta yhdeksi isoksi tontiksi ja olemassa olevan tontin lisäalueeksi. Vekatiellä kiinteistön
omistaja haluaisi rakentaa kolmen asunnon rivitalon tontille, johon on aikaisemmin suunniteltu paritalo.
Naapureita on kuultu hankkeesta. Vanhan veistokoulun merkintä tulee muuttaa koulumerkinnästä (Y)
AL-merkinnäksi. Puolletaan kaikkia muutoksia ja ne ilmenevät liitteestä, Liite 2/7 § av 23.1.2017 (ei
liitteenä).

VT. KJ:N EHDOTUS:
Hallitus tutustuu kaavaehdotukseen ja antaa näkemyksensä suunnittelun jatkamiselle.
Kunnanhallitus ehdottaa suojelumerkintää kahdelle rakennukselle Lyttsbackan alueella Pohjanmaan
museon lausunnon mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyy liitteestä ilmenevät kaavamuutokset Liite 2/7 § av 23.1.2017 (ei liitteenä).
Kaava tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Viranomaisilla on taas
mahdollisuus lausunnon antamiseen tarkastetusta kaavasta.
Kunnanhallitus tutustui kaavaehdotukseen ja keskusteli asiasta mutta ei esittänyt uusia näkemyksiä.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus ehdotti suojelumerkintää kahdelle rakennukselle Lyttsbackan alueella Pohjanmaan
museon lausunnon mukaisesti.
Kunnanhallitus hyväksyy liitteestä ilmenevät kaavamuutokset Liite 2/7 § av 23.1.2017 (ei liitteenä).
Lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Viranomaisilla on taas mahdollisuus lau-
sunnon antamiseen tarkastetusta kaavasta.
_________
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Kh 15.5.2017
Kaavoittaja:

Tarkistus käsittää koko Teerijärven keskustan ja myös Messveka-alueen. Vanha asemakaa-
va on vuodelta 199 ja tähän tarkistukseen on koottu kaikki siihen tehdyt muutokset. Kaava
piirretään uudelle pohjakartalle, joka ilmakuvattiin vuonna 2012.

Kaava-aluetta on laajennettu koko Kiertotien ympäri. Kaava-alueen pinta-ala on n. 246 ha.
Luontoselvitys on tehty ja alueen vanhoja rakennuksia on inventoitu. Luontoselvityksessä ei
löytynyt liito-oravaa, sen sijaan on löytynyt alueita, joilla on viitasammakkoa ja lepakkoa. Ra-
kennusinventoinnissa on kartoitettu 53 vanhaa rakennusta. Niistä suuri osa on saanut suoje-
lumerkinnän. Ensimmäinen kaavaehdotus on laadittu ja luonnos on ollut nähtävillä 27.5-
26.6.2015.
Maanomistajilta on tullut 20 muistutusta. Kaavoittaja ja Ramboll -konsulttitoimiston suunnitte-
lijat esittivät kommenttinsa saapuneista muistutuksista ja tekninen lautakunta käsitteli asiaa
kokouksessaan 16.9.2015.

Kaavaa tarkistettiin tietyiltä osin ja sen jälkeen pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja lauta-
kunnilta. Lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouk-
sessa 17.8.2016. Pohjanmaan museon lausunnossa toivottiin täydennystä inventoitujen
rakennusten listaan. Museo on tarkastellut aluetta syksyllä 2016 ja on sitä mieltä, että selvi-
tykseen on lisättävä kaksi vanhaa rakennusta Lyttsbackalla. Nämä on nyt inventoitu ja ra-
kennuksille ehdotetaan suojelumerkintää.

Kunnanhallitus käsitteli kaavaa 23.1.2017 ja päätti että kaava tarkistetaan muutamilla pienillä
korjauksilla ja että lopullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi. Kaava oli uudel-
leen yleisesti nähtävillä 2.2-6.3.2017. Viranomaiset saivat uuden mahdollisuuden lausunnon
antamiseen tarkistetusta kaavasta. Ainoastaan Pohjanmaan museo antoi uuden lausunnon.

Viranomaisista Pohjanmaan museo huomautti, että suojattujen rakennusten merkinnät pitäisi
määritellä tarkemmin, siten että merkinnät sr ja sr-1 yhdistetään yhdeksi määräykseksi sr-1.
Merkintä sk-1/s muutetaan muotoon sk-1 tosin samalla merkityksellä. Sk-2 otsikko muute-
taan muotoon "kaupunki-/kyläkuvallisesti arvokas alue tai alueen osa" ja määräyksessä
tarkennetaan miten kiviaita suojellaan kaavassa siten että kiviaitaa muuttavaa toimintaa ei
saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 § tarkoitettua lupaa.

Maanomistajilta on tullut kaksi muistutusta, Liite 1/23 § / 22.5.2017. Sandkullantiellä Nils-
Gustav Sandkulla vaatii, että 110b-korttelin kaavoituksessa noudatetaan voimassa olevia
tonttirajoja. Kiertotiellä Lars Storrank katsoo että uudet tontit, joita suunnitellaan Kiertotien
pohjoispuolelle, vaikuttavat kielteisesti maisemakuvaan ja kulttuuriympäristöön. "Maisemaku-
vaa ja historiallisen viljelysalueen jatkuvuutta ajatellen asutuksen keskittäminen Kiertotien
välittömään läheisyyteen olisi siksi perusteltua, ts. kaavaehdotuksesta poistetaan ainakin
tontit AO94 2-3 ja AO95 4-6. Mitä tulee ehdotettuihin tontteihin AO92 1-3 olisi toivottavaa,
että asemakaavoituksen jatkuessa selvitetään mahdollisuutta säilyttää vanhan tielinjauksen
osaa, johon nykyinen suunnitelma vaikuttaa esim. harkitsemalla Kiertotiehen liittyvän tien
sijaintia. Vaihtoehtoisesti voisi olla mahdollista että uutta asutusta toteuttaessa huomioidaan
jäljellä olevaa vanhaa tielinjausta mahdollisimman suuressa määrin". (käännös)

Kunta omistaa maa-alueen kortteleissa 94 ja 95 ja ajatuksena on ollut luoda uusi, pienempi
asuinalue. Se on järkevää, koska kunnalla ei ole monta vapaata tonttia jäljellä Teerijärven



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

Kokouspäivämäärä
22.5.2017

Sivu
2/45

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Pöytäkirja asetettu nähtäväksi

29.5.2017

Otteen oikeaksi todistaminen

Lautakunta Kunnan-
hallitus

Kunnan-
valtuusto

keskustassa. Sopivien uusien maa-alueiden löytäminen ei ole helppoa ja kyseinen tonttialue
sijaitsee sopivasti lähellä keskustaa, koulua ja päiväkotia. Voidakseen jossain määrin vastata
edellä oleviin huomautuksiin, voitaisiin poistaa tontti 6 korttelista 95. Vanhan tielinjauksen
huomioimiseksi korttelissa 92, voitaisiin tarkistaa tontit liitteen mukaan, Liite 2/23 § /
22.5.2017.

Nähtävillä oloajan jälkeen yksi tonttiomistaja Et. Teerijärventien varrella on toimittanut ano-
muksen lisämaan ostamisesta kunnalta, koska he suunnittelevat asunnon laajennusta. Ton-
tin omistaja toivoo tonttirajan siirtoa n. 14 m pienen viheralueen suuntaan siten, että tonttia
laajennetaan n. 500 m2. Kyseinen viheralue on tänään hoitamattomassa tilassa ja alue ei ole
yleisön käytössä. Alue käy ilmi Liitteestä 3/23 § / 22.5.2017.

Nähtävillä oloajan jälkeen myös toinen tonttiomistaja Pohj. Teerijärventien varrella on toimit-
tanut anomuksen lisämaan ostamisesta kunnalta, n. 900 m2, koska hän suunnittelee autotal-
lia. Tonttiin lisättäisiin puolet tontista 2 korttelista 122 ja tontti 1 laajennettaisiin siten siltä
osin.

(Kaavaselostus ja suunnittelun liitteet sekä asemakaavakartta lähetetään jäsenille sähköpos-
titse)

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta hyväksyy Pohjanmaan museon esittämät muutosehdotukset vanhojen

rakennusten suojamerkintöihin; merkinnät sr ja sr-1 yhdistetään yhdeksi määrä-
ykseksi sr-1. Merkintä sk-1/s muutetaan muotoon sk-1 tosin samalla merkityk-
sellä. Sk-2 otsikko muutetaan muotoon "kaupunki-/kyläkuvallisesti arvokas
alue tai alueen osa" ja määräyksessä tarkennetaan miten kiviaita suojellaan si-
ten että kiviaitaa muuttavaa toimintaa ei saa suorittaa ilman maankäyttö- ja ra-
kennuslain 128 § tarkoitettua lupaa. Koska muutokset ovat luonteeltaan tekni-
siä, eivätkä muuta suojeltavien rakennusten suojelutilannetta, kaavaa ei aseteta
uudelleen nähtäville vaan tarkistetuista merkinnöistä ilmoitetaan osaisille maan-
omistajille kirjeitse. Tarkistettujen merkintöjen selitykset ilmenevät Liitteestä
4/23 § / 22.5.2017.

että kunta hyväksyy Nils-Gustav Sandkullan huomautuksen ja tarkistaa tonttirajat
korttlissa 110b jo olemassa olevien rajojen mukaan

että kunta poistaa tontin 6 korttelista 95 Kiertotien alueella Lars Storrankin huomau-
tuksen mukaisesti ja ottaa vanhan tielinjauksen huomioon korttelissa 92 siten
että tontteja tarkistetaan liitteen mukaan, Liite 2/23 § / 22.5.2017 (esityslistan
liite).

että kunta laajentaa tontin 4 korttelissa 40 n. 12 metriä kunnan viheralueen suun-
taan. Alue käy ilmi liitteestä Liitteestä 3/23 § / 22.5.2017 sekä

että kunta hyväksyy muilta osin Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistusta ja
laajennusta koskevan suunnitelman.
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PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaan ja ehdottaa lisäksi
että kunta myy Tony Kaitajärvelle puolet tontista 2 (900 m2) korttelissa 122, Liite

5/23 § / 22.5.2017, tämä tarkoittaa että tontti 1 laajenee ja tontti 2 häivää koko-
naan.

_______________

Kvalt 22.5.2017:

Kaavoittaja esitteli Teerijärven asemakaavan tilannetta ja saapuneet muistutukset.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti
että kunta hyväksyy Pohjanmaan museon esittämät muutosehdotukset vanho-

jen rakennusten suojamerkintöihin; merkinnät sr ja sr-1 yhdistetään yh-
deksi määräykseksi sr-1. Merkintä sk-1/s muutetaan muotoon sk-1 tosin
samalla merkityksellä. Sk-2 otsikko muutetaan muotoon "kaupunki-
/kyläkuvallisesti arvokas alue tai alueen osa" ja määräyksessä tarkenne-
taan miten kiviaita suojellaan siten että kiviaitaa muuttavaa toimintaa ei
saa suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 § tarkoitettua lupaa.
Koska muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, eivätkä muuta suojeltavien
rakennusten suojelutilannetta, kaavaa ei aseteta uudelleen nähtäville vaan
tarkistetuista merkinnöistä ilmoitetaan osaisille maanomistajille kirjeitse.
Tarkistettujen merkintöjen selitykset ilmenevät Liitteestä 4/23 § /
22.5.2017.

että kunta hyväksyy Nils-Gustav Sandkullan huomautuksen ja tarkistaa tontti-
rajat korttlissa 110b jo olemassa olevien rajojen mukaan

että kunta poistaa tontin 6 korttelista 95 Kiertotien alueella Lars Storrankin
huomautuksen mukaisesti ja ottaa vanhan tielinjauksen huomioon kortte-
lissa 92 siten että tontteja tarkistetaan liitteen mukaan, Liite 2/23 § /
22.5.2017

että kunta laajentaa tontin 4 korttelissa 40 n. 12 metriä kunnan viheralueen
suuntaan. Alue käy ilmi liitteestä Liitteestä 3/23 § / 22.5.2017 sekä

että kunta hyväksyy muilta osin Teerijärven keskustan asemakaavan tarkistus-
ta ja laajennusta koskevan suunnitelma ja

että kunta myy Tony Kaitajärvelle puolet tontista 2 (900 m2) korttelissa 122,
Liite 5/23 § / 22.5.2017, tämä tarkoittaa että tontti 1 laajenee ja tontti 2 häi-
vää kokonaan.

__________________
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Dnr: KST 93/2017

24 §. POIKKEAMISLUPA Ratkaisu rantarakentamisesta; Kenneth Riippa

Kh 15.5.2017 § 85:
Kaavoittaja:

Kenneth Riippa hakee poikkeusta MRL:n 171 §:n määräyksistä pienemmän, n. 13 m2

kokoisen vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi kiinteistöllä Nygård RNr23:0 Överbyn ky-
lässä, kiinteistötunnus: 288-409-23-0. Rakennuspaikka sijaitsee Perhonjoen varrella
Kaitforsin kyläryhmästä etelään. Rakennuspaikan pinta-ala on n. 2000 m2 ja sijainti käy
ilmi liitteenä olevasta kartasta, esityslistan Liite 1/23 / 22.5.2017. Alueella ei ole voimas-
sa asemakaavaa tai yleiskaavaa, joten poikkeamislupa on haettava kun on kyse rantara-
kentamisesta. Maakuntakaavassa ei ole rakennuspaikkaa koskevia merkintöjä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ään tehdyn muutoksen mukaan, joka tuli voimaan
1.4.2016, kunta voi erityisestä syystä, hakemuksesta, myöntää poikkeamisen rantara-
kentamista koskevasta säännöksestä tai määräyksestä. Kruunupyyn kunnanvaltuusto on
näin ollen taho, jolla on oikeus myöntää poikkeamislupaa, koska uusi hallintosääntö ei
ole vielä tullut voimaan.

Hakemus on annettu tiedoksi naapureille, joihin muutos vaikuttaa, muistutuksia ei ole
tullut.

Rantarakentamisessa tulee käyttää samaa "kantatilaperiaatetta" kuin rantayleiskaavan
rakennuspaikkojen jakamisessa. Samaa periaatetta käytetään myös määräytymisperus-
teena alueella, jolla ei ole kaavaa. Periaate perustuu tilanteeseen 15.10.1969, eli päivä-
määrään jolloin rantarakentamista koskevat lakisäännökset tulivat voimaan.

Kyseinen alue on ollut uusjakoalue 1970-luvulla ja uusjako hyväksyttiin 1988. Tämä tar-
koittaa sitä, että uusjako käytetään rantaviivan sekä kantatilassa olevien rakennuspaik-
kojen lukumäärän määräytymisperusteena. Kantatilaan kuuluvan rantaviivan luonnollinen
pituus on 310 metriä. Poikkeuslupa-asioiden vakiintuneen käytännön mukaan kapeiden
vesistöjen rantaviiva muutetaan vastaamaan alueen todellista rakennusmahdollisuutta.
Kun etäisyys vastakkaiseen rantaan on vähemmän kuin 100 metriä käytetään muunto-
kerrointa 0,25. Jos alue on 100-200 m leveä, kerroin on 0,5. Tätä menettelytapaa nou-
dattamalla muutetun rantaviivan pituus on n. 60 metriä. Kantatilalla ei ole ennestään ra-
kennuspaikkoja tai poikkeamislupaa.

Kunnan hyväksytyssä Teerijärven järvien rantayleiskaavassa on vahvistettu, että kantati-
la, jolla ei ole ennestään hyödynnettyä rantarakennusoikeutta, saa ensimmäisen raken-
nuspaikan, jos kantatilalla on väh. 40 metriä muunnettua rakennettavaa rantaviivaa. Ky-
seisellä alueella ei ole erityisiä luonnonarvoja, vain tavallista talousmetsää, n. 40-
vuotiasta mäntymetsää. Paikalla ei ole myöskään kulttuurimuistomerkkejä tai muinais-
muistoja. Tulvaongelmaa ei ole, koska Perhonjoen vesivirta ohittaa rakennuspaikan kun
suurin osa vedestä virtaa Kaitforsin voimalaitoksen lävitse ja jatkaa tunneliin joka on n.
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200 m. rakennuspaikan alapuolella. Hakija on tietoinen siitä, että Oy Perhonjoki Ab:llä on
oikeus kulkea rantaviivalla suorittamassa perkaus- ja raivaustöitä. Rakennuspaine on
pientä tällä alueella, joten osayleiskaavaan laatimisen tarve ei ole erityisen suuri. Vapaa-
ajan asunnon rakentaminen tällä alueella ei aiheuta haittaa alueen tulevaa kaavoitusta
ajatellen.

Kun kyseiset parametrit on selvitetty, voi todeta että kyseisellä alueella on mahdollista
myöntää poikkeuksen.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunnanvaltuusto myöntää Kenneth Riipalle poikkeamisen edellytykset MBL

171 §:n mukaisesti pienemmän vapaa-ajan asunnon rakentamiseksi kiin-
teistöllä Nygård Rnr 23:0 Perhonjoen varrella Alavetelissä, kiinteistötunnus
288-409-23-0. Hakijan tulee vuoden kuluessa hakea rakennuslupaa ja käyttää
tätä poikkeuslupaa hakemuksen perusteena. Tämä päätös annetaan tiedoksi
hakijalle, rakennuslautakunnalle ja ELY-keskukselle.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.
_______________
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Dnr: KST 58/2017

25 §. TALOUSARVIO 2017 Lisämääräraha-anomus, investoinnit

Kh 15.5.2017 § 87:
Talouspäällikkö:

Tekninen sektori anoo lisämäärärahaa Ådalenin koulun peruskorjauksen jatkamista varten.
Vuoden 2017 investointitalousarviossa on 680 000 euron määräraha Ådalenin koulun perus-
korjausta varten, mutta nyt on tullut tarve 280 000 euron lisämäärärahalle.

Lisämääräraha käytetään opettajainhuoneiden saneeraukseen (sekä yläasteen että lukion),
lukion fysiikka- ja kemiasaleihin sekä ensimmäisen kerroksen käytävään, joka ei ollut muka-
na edellisessä suunnitelmassa. Lisämäärärahasta kohdennetaan myös varoja Ådalenin ja
lukion ruokasalin kalustoihin sekä valvontakameroihin. Tavoitteena on saattaa Ådalenin kou-
lun peruskorjaus loppuun ennen koulun alkamista syksyllä 2017. Veistossali saneerataan
vuonna 2018.

Tekninen sektori anoo samalla lisämäärärahaa viemärien ulkosaneerausta varten Centrals-
kolanissa ja Ådalenin koulussa. Vuoden 2017 talousarviossa on 30 000 euron määräraha
ennalta arvaamattomia saneerauksia varten ja määräraha on käytetty tähän tarkoitukseen,
mutta tarvitaan vielä 15 000 € viemärisaneerauksen loppuun viemiseksi. Vanhat betoni-
viemärit on kartoitettu putkia videokuvaamalla, tällöin kävi ilmi että putket ovat sortuneet mo-
nissa paikoissa ja irtautuneet toisistaan. Korjaustarve on akuutti.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle

että myönnetään 280 000 euron lisämääräraha investointitalousarvioon Ådalenin
koulun ja lukion peruskorjauksen jatkamiselle

että myönnetään 15 000 euron lisämääräraha investointitalousarvioon Centralskola-
nin ja Ådalenin koulun ulkoista viemärisaneerausta varten.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti myöntää 280 000 euron lisämäärärahan investointitalousarvi-
oon Ådalenin koulun ja lukion peruskorjauksen jatkamiselle sekä 15 000 euron lisä-
määrärahan investointitalousarvioon Centralskolanin ja Ådalenin koulun ulkoista vie-
märisaneerausta varten.
________________
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Dnr: KST 11/2017

26 §. RAHASTOT Kruunupyyn yleishyödyllisen rahaston sääntöjen muuttaminen

Kh 15.5.2017 § 88
Kvalt 21.4.2016:
Kh 4.4.2016
Kh 29.2.2016
Talouspäällikkö:

Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn,
Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Koska säännöt ovat tietyiltä osin vanhentuneita, ehdote-
taan seuraavaa vanhojen sääntöjen korvaamiseksi:

1 §
Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kun-
nissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2015 on 32 335,70 euroa.

2 §
Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pääomaan.

3 §
Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja tuotto on mahdollisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle koron, joka
on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista lainoistaan, sijoittaa
korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai sijoittaa osakkeisiin, obligaati-
oihin tai muihin arvopapereihin.

4 §
Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:
Jaetaan 50,00 euron stipendeinä 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy 31.1 ja jotka
opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa.

5 §
Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten vähintään
75 % rahaston tuotosta jaetaan. Päätös on tehtävä tammikuun loppuun mennessä. Jos tuotto-osuus ei
ole jaettavissa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen osa rahaston tuotosta lisätään pää-
omaan.

6 §
Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.

7 §
Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §
Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kuntalaissa sää-
detyllä tavalla.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet sään-

nöt.
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PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet sään-

nöt.
_________

Kvalt 10.3.2016:
Jan-Erik Hästö ehdotti asian palauttamista, Carl-Johan Enroth kannatti ehdotusta.

PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian.
_____________
Kh 4.4.2016
Talouspäällikkö:
Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn,
Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Koska säännöt ovat tietyiltä osin vanhentuneita, ehdote-
taan seuraavaa vanhojen sääntöjen korvaamiseksi:

1 §
Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kun-
nissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2015 on 32 335,70 euroa.

2 §
Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pääomaan.

3 §
Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja tuotto on mahdollisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle koron, joka
on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista lainoistaan, sijoittaa
korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai sijoittaa osakkeisiin, obligaati-
oihin tai muihin arvopapereihin.

4 §
Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:

Jaetaan 50,00 euron stipendeinä 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy 31.1 ja jotka
opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Jos hakemusten yhteissumma ylittää
jaettavan tuoton, jako tehdään arpomalla jolloin stipendin aikaisemmin saaneita nuoria ei oteta huomi-
oon kyseisenä vuonna.

5 §
Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten vähintään
75 % rahaston tuotosta jaetaan. Päätös on tehtävä tammikuun loppuun mennessä. Jos tuotto-osuus ei
ole jaettavissa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen osa rahaston tuotosta lisätään pää-
omaan.

6 §
Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.

7 §
Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §
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Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kuntalaissa sää-
detyllä tavalla.

VT. KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet sään-

nöt.

PÄÄTÖS:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
___________________

Kvalt 21.4.2016:
PÄÄTÖS:
Kunnanvaltuusto päätti yhtyä hallituksen ehdotukseen.
___________________

Kh 15.5.2017

Talouspäällikkö:

Kruunupyyn yleishyödyllinen rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruu-
nupyyn, Alavetelin ja Teerijärven kunnissa 29.9.1976. Kunnanvaltuusto päätti vuonna 2016
muuttaa rahaston sääntöjä. Sittemmin on huomautettu, että muutoksessa ei ole huomioitu
alkuperäisten lahjoittajien tahtoa ja toivomuksia rahaston suhteen. Valtuuston 21.4.2016 §
hyväksymän säännön korvaamiseksi ehdotetaan seuraavaa:

1 §
Rahasto on perustettu yhdistämällä kaikki lahjoitukset ent. Kruunupyyn, Alavetelin ja Teeri-
järven kunnissa 29.9.1976. Rahaston pääoma 31.12.2016 on 32 845,92 euroa.

2 §
Rahaston pääomaa voidaan korottaa lahjoituksilla tai lisäämällä osan rahaston tuotosta pää-
omaan.

3 §
Rahaston varat tulee sijoittaa siten, että reaaliarvo säilyy ja myös siten että tuotto on mahdol-
lisimman hyvä.
Rahaston varat voivat sisältyä kunnan maksuliikenteeseen, jolloin kunta hyvittää rahastolle
koron, joka on 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korko, joka kunta maksaa pitkäaikaisista
lainoistaan, sijoittaa korkeakorkoisempiin tileihin tai indeksisuojattuihin tileihin pankissa, tai
sijoittaa osakkeisiin, obligaatioihin tai muihin arvopapereihin.

4 §
Rahaston vuotuinen tuotto käytetään seuraavan tarkoitukseen:

25 % Samfundet Folkhälsanin Kruunupyyn kunnanosan paikallisosastolle, käytetään paikal-
lisosaston uimakoulutoimintaan

25 % jaetaan stipendinä vähävaraisille tytöille Kruunupyystä, jotka opiskelevat Kvarnen kan-
sanopistolla
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24 % jaetaan stipendinä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Teerijärven kunnanosasta

13 % jaetaan stipendinä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Alavetelin kunnanosasta

13 % jaetaan stipendinä opiskelijoille, jotka ovat kotoisin Kruunupyyn kunnanosasta

50,00 euron stipendejä voidaan jakaa 16-18-vuotiaille nuorille, joiden kotikunta on Kruunupyy
31.1 ja jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Jos hakemusten
yhteissumma ylittää jaettavan tuoton, jako tehdään arpomalla jolloin stipendin aikaisemmin
saaneita nuoria ei oteta huomioon kyseisenä vuonna.

5 §
Rahaston hallinnosta tehdään tilitys vuosittain. Kunnanhallitus vahvistaa vuosittain, miten
vähintään 75 % ja enintään 90 % rahaston tuotosta jaetaan. Jos tuotto-osuus ei ole jaettavis-
sa edellisen pykälän periaatteen mukaisesti, kyseinen osa rahaston tuotosta lisätään pää-
omaan.

6 §
Stipendit maksetaan viimeisen hakupäivän jälkeen.

7 §
Rahaston kirjanpito sisältyy kunnan keskuskirjanpitoon.

8 §
Tämän rahaston sääntöihin voi tehdä muutoksia vain kunnanvaltuuston päätöksellä kunta-
laissa säädetyllä tavalla.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uudet

säännöt.

Elisabeth Hagström ehdottaa, että 25 % joka jaetaan vähävaraisille tytöille Kruunupyystä,
jotka opiskelevat Kvarnen kansanopistolla, maksetaan Kvarnenille, joka huolehtii osuuden
jakamisesta siellä. Ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston uu-
det säännöt.
_______________
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Dnr: KST 55/2017

27 §. TALOUS Omistajaohjauksen periaatteet

Kh 15.5.2017 § 89:
Talouspäällikkö:

Uusi kuntalaki asettaa vaatimuksia kunnille mm. kunnallisen toiminnan ohjauksen ja valvon-
nan suhteen, vaikka toimintaa harjoitetaankin yhtiömuodossa. Kunnan omistamat yhteisöt
edustavat suurta omaisuutta ja tämä asettaa vaatimuksia yhtiöiden tuloksen, kehityksen ja
aseman jatkuvan seurannan suhteen. On myös tärkeää luoda samanlaiset, hyvät edellytyk-
set kunnan koko toiminnalle, riippumatta toiminnan juridisesta muodosta.

Omistajaohjauksen tarkoituksena on toisaalta selventää yhteistä säännöstöä kunnan toimin-
nan kehittämiseksi ja vahvistaa kunnan, eli omistajan, ja yhtymien välistä roolijakoa, toisaalta
selkeyttää hallituksen roolia ja vastuuta yhtiössä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kunnan täytyy luoda selvä ja selkä kuva siitä, miksi kunta omistaa
yhtiön ja mihin suuntaan yhtiön halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Luomalla ja käyttämällä
muodollisia ohjausvälineitä luodaan edellytykset kulttuurille joka mahdollistaa yhtiöiden oh-
jaamisen toivottuun suuntaan. Siksi on laadittu periaatteet Kruunupyyn kunnan omistajaohja-
usta varten, Liite 1/27 § / 22.5.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan omistajaohjauksen periaatteet

liitteen mukaisesti, Liite 1/27 § / 22.5.2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Kruunupyyn kunnan omistajaohjauksen periaatteet
liitteen mukaisesti, Liite 1/27 § / 22.5.2017.
____________________
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Dnr: KST 56/2017

28 §. TALOUS Kruunupyyn kunnan konserniohje

Kh 15.5.2017 § 90:
Talouspäällikkö:

Kuntakonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen
kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kunnan asuk-
kaille ja alueelle. Kunta emoyhteisönä vastaa kunnan kehityksen ohjaamisesta sekä kunnan
järjestämien palvelujen määrittelystä. Yhteisöjä käytetään täydentämään kunnan omaa pal-
velutuotantoa.

Konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjaukselle kun-
nan tavoitteiden mukaisesti.

Konserniohjeella pyritään kuntakonsernin yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen ja te-
hostamiseen sekä kunnan ja yhteisöistä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedon-
kulun varmistamiseen. Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kuntakonsernin johtami-
sen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata koko-
naisuutena yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla kuntakonsernin kokonaisetu huo-
mioon ottaen.

Omistajaohjaus ja konserniohjaus ovat saaneet vahvemman ja selkeämmän roolin uudessa
kuntalaissa ja siksi on syytä päivittää Kruunupyyn kunnan konserniohje, Liite 1/28 § /
22.5.2017.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan konserniohjeen liitteen mukai-

sesti, Liite 1/28 § / 22.5.2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

Elisabeth Hagström ehdottaa, että valtuusto poistaa "kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuo-
sittain" konserniohjeen kohdasta 11. Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta.

Liane Byggmästar ehdottaa, että sanamuoto muutetaan seuraavasti kohdassa 11: "Osingok-
si Kruunupyyn Sähkölaitokselta vahvistetaan 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 115 000
euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koskien osinkoa." Bengt-Johan Skullbacka
kannattaa ehdotusta.
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Kunnanvaltuuston puheenjohtaja toteaa, että on kolme ehdotusta ja ehdotti että suoritetaan
äänestys kahdessa kierroksessa, ensin Byggmästarin ehdotus Hagströmin ehdotusta vas-
taan. Seuraavaksi voittanut ehdotus hallituksen ehdotusta vastaan. Tämä hyväksyttiin. Suori-
tettiin äänestys Byggmästarin ja Hagströmin ehdotusten välillä. Byggmästarin ehdotusta
kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet jakau-
tuivat seuraavasti: 21 ja-ääntä, 5 nej-ääntä ja yksi ääni jäi pöydälle, Liite 2/28 / 22.5.2017.
Byggmästarin ehdotus voitti. Tämän jälkeen suoritettiin äänestys hallituksen ja Byggmästarin
ehdotusten välillä. Hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Byggmästarin ehdotus-
ta kannattava äänestää "nej". Äänet jakautuivat seuraavasti: 6 ja-ääntä ja 21 nej-ääntä, Liite
3/28 / 22.5.2017. Byggmästarin ehdotus voitti.

Stefan Högnabba ehdottaa, että päivämäärät konserniohjeen kohdassa 10 muutetaan muo-
toon 30.4 ja 31.8. Elisabeth Hagström ja Seppo Filppula kannattavat. Ehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa sanamuodon konserniohjeen kohdassa
10 seuraavasti: "Kirjallinen raportti per 30.4 ja 31.8 koskien yhteisön toiminnan ja ta-
louden kehitystä jätetään..."

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen että sanamuoto kohdassa 11 muutetaan
seuraavasti: "Osingoksi Kruunupyyn Sähkölaitokselta vahvistetaan 50 % voitosta,
kuitenkin vähintään 115 000 euroa vuosittain, ellei muuta ole sovittu erityisesti koski-
en osinkoa."

Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi konserniohjeen kokonaisuudessaan.
___________________
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Dnr: KST 57/2017

29 §. SOPIMUS Sopimussuositukset

Kh 15.5.2017 § 91:
Talouspäällikkö:

Kuntalain sopimuksia ja sopimushallintaa koskevien säännösten tarkoitus on varmistaa kun-
nan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kunnan solmimissa sopimuk-
sissa. Kunnan johdolla ja päätöksentekijöillä tulee olla nykyistä paremmat tiedot sopimusten
toimivuudesta ja niiden riskeistä. Järjestämisvastuu edellyttää sopimusten aktiivista valvon-
taa ja mahdollisiin puutteisiin reagoimista.

Kuntien tulee laatia sopimusohje, jossa määritellään mm. sopimusprosessien kulku sekä
annetaan toimintaohjeita sopimusten laatimiseen ja niiden valvontaan. Kruunupyyn kunnalle
on laadittu sopimussuositus, Liite 1/29 / 22.5.2017. Sopimuksille nimetään vastuuhenkilöt,
jotka raportoivat johdolle sopimusten toimivuudesta ainakin riskienhallinnan kannalta merkit-
tävissä sopimuksissa.

Sopimushallinnan perusedellytys on henkilöstön riittävä sopimusosaaminen. Sopimuksia
valmistelevien ja valvovien henkilöiden tulee osata laatia sopimusehtoja sekä ymmärtää so-
pimusoikeuden periaatteita,

VT: KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunnanvaltuusto hyväksyy Kruunupyyn kunnan sopimussuositukset liitteen mu-

kaan, Liite 1/29 / 22.5.2017.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kruunupyyn kunnan sopimussuositukset liitteen mukaan,
Liite 1/29 / 22.5.2017.
_________________
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Dnr: KST 51/2017

30 §. SOPIMUS Optiman kuntayhtymän perussopimus

Kh 27.3.2017 § 72:
Vt. kunnanjohtaja:

Optima on uuden kuntalain seurauksena laatinut ehdotuksen kuntayhtymän uudeksi perus-
sopimukseksi, Liite 1/30 § / 22.5.2017. Ehdotus on laadittu Kuntaliiton mallin mukaisesti. Eh-
dotuksen on laatinut Optiman viranhaltijajohto ja keskusteluja on käyty kahdesti kuntayhty-
män kaupungin- ja kunnanjohtajien kanssa. Kaikki johtajat puoltavat muutosta.

Uudessa sopimuksessa on joitakin oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan sopimukseen:

- Kuntayhtymän korkein toimielin ei ole enää kuntayhtymävaltuusto vaan kuntayhtymä-
kokous, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkunnat valitsevat
erikseen kuhunkin kuntayhtymäkokoukseen edustajansa, joita on yhteensä kymme-
nen (tähän asti 17 yhtymävaltuuston jäsentä, jotka nimettiin koko neljän vuoden toi-
mikaudeksi). Yhtymäkokouksen edustajat jakautuvat seuraavanlaisesti: Pietarsaari 3;
Pedersöre 2; Uusikaarlepyy 1; Luoto 1; Kruunupyy 1; Kokkola 1 ja Vöyri 1.

- Kuntayhtymähallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä (tähän saakka perussopimuksen
mukaisesti 7-9, käytännössä 9). Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajä-
sen. Ilman hallituspaikkaa olevilla jäsenkunnilla on oikeus valita edustaja, jolla on
läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa. (Tähän saakka yhtymävaltuuston puheenjohta-
jalla ja 2 varapuheenjohtajalla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus.)

- Pakottava vaatimus kuntayhtymän vuosittain maksettavasta peruspääomaosuuksien
2 % korosta poistetaan. Tilalle on muotoiltu siitä, että kuntayhtymä voi suorittaa yhty-
mävaltuuston talousarvion yhteydessä tekemällä päätöksellä jäsenkuntien peruspää-
omaosuudelle korkoa.

- Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kolme neljästä jäsenkunnista sitä
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään 30 % kaikkien jäsenkuntien yhteenlaske-
tusta asukasluvusta.

- Selkeämpi omistajaohjaus yhtymäkokouksen, ohjeiden, lausuntojen, raportointivaati-
muksen ym. kautta.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Optiman kuntayhtymän uudeksi perus-

sopimukseksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
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Kvalt 22.5.2017:

Tapani Myllymäki ehdottaa sanamuodon muuttamista perussopimuksen 16 §:n viimeisessä
kappaleessa "Kuntayhtymä voi suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuudelle korkoa.... "
muotoon ".. maksaa2 % korkoa jäsenkuntien peruspääomaosuudelle... " . Myllymäki ehdot-
taa myös, että valtuusto poistaa 4 §:n toiseksi viimeisestä kappaleesta "kuntayhtymäkokouk-
sen päätöksen mukaisesti" ja "tai osan siitä" . Elisabeth Hagström kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että Myllymäen ehdotukset voidaan käsitellä yhdessä, kenelläkään ei
ollut huomauttamista ehdotusta vastaan. Hän totesi myös että on kaksi ehdotusta ja että suo-
ritetaan nimenhuutoäänestys hallituksen ehdotuksen ja Myllymäen ehdotuksen välillä siten,
että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen ehdotusta kannattava ää-
nestää "nej" Suoritettiin äänestys. Äänet jakautuivat seuraavasti; 20 ja-ääntä, 4 nej-ääntä ja
3 ääntä jäi pöydälle, Liite 2/30 / 22.5.2017. Hallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen ehdotuksen Optiman kuntayhtymän
uudeksi perussopimukseksi.
______________________
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Dnr: KST 54/2017

31 §. SOPIMUS Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -
kuntayhtymän perussopimus

Kh 15.5.2017 § 91:
Hallintopäällikkö:

Kuntayhtymä on uuden kuntalain vuoksi velvollinen uudistamaan perussopimuksensa sekä
siihen kuuluvan hallintosäännön.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, SÖFUKin yhtymähallitus on antanut
esityksen uudeksi perussopimukseksi, joka kuuluu kuntalain mukaan jäsenkuntien valtuusto-
jen päätösvaltaan, esityslistan Liite 1/31 § / 22.5.2017. Perussopimuksen sisältö noudattaa
kuntalain 56 §:n säädöksiä.

SÖFUKin tavoitteena on, että yhtymäkokous käsittelee 24. toukokuuta 2017 esitystä hallinto-
säännöksi. Hallintosäännön tulee astua voimaan 1.6.2017.

Yhtymähallitus pyytää jäsenkuntia käsittelemään päivitetyn perussopimuksen 22.5.2017
mennessä. SÖFUK on kuitenkin tietoinen siitä, että Kruunupyyn kunnanvaltuusto käsittelee
asiaa vasta 22.5.2017.

VT. KJ:N EHDTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että kunta hyväksyy ehdotuksen Svenska Österbottens förbund för utbildning och

kultur -kuntayhtymän perussopimukseksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
Kvalt 22.5.2017:

Elisabeth Hagström ehdottaa, että valtuusto ei hyväksy 10 §:n ehdotusta maantieteellisestä
jakautumisesta, vaan esittää että pohjoista seutua edustaa 4 jäsentä, keskimmäistä seutua 7
jäsentä ja eteläistä seutua 4 jäsentä. Tapani Myllymäki kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja ehdottaa nimenhuutoäänestystä hallituksen
ehdotuksen ja Hagströmin ehdotusten välillä siten, että hallituksen ehdotusta kannattava
äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet jakautuivat seuraa-
vasti; 22 ja-ääntä ja 5 nej-ääntä, Liite 2/30 / 22.5.2017. Hallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto hyväksyi äänestyksen jälkeen ehdotuksen Svenska Österbottens
förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän perussopimukseksi.
__________________
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Dnr: KST 21/2017

32 §. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Maalahden kunnan lausuntopyyntö;
Pixne-kliniikan yhteistyösopimus

Kh 15.5.2017 § 93:
Kh 6.3.2017 § 55

Hallintopäällikkö:
Kårkullan kuntayhtymä päätti kokouksessaan 12.10.2016 § 25, että kuntayhtymän ylläpitämä päihde-
huoltotoiminta lakkautetaan 30.6.2017.

Ruotsinkielinen päihdehuolto on hyvin tärkeää kuntien asukkaille. Jotta toimintaa voitaisiin ylläpitää
siihen asti, että maakuntauudistus toteutetaan ja sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään Pohjanmaan
maakunnalle, olisi tärkeää, että päihdehuolto saisi uuden isäntäorganisaation. Kuntien kanssa on siksi
käyty alustavia neuvotteluja Pixne-klinikan päihdehuollon järjestämisestä Maalahden kunnan ylläpitä-
mänä. Maalahden kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.1.2017 pyytää kaksikielisiltä Pohjanmaan
kunnilta lausuntoa Pixne-kliniikan päihdehuollon yhteistoimintasopimuksen tekemisestä.

Koska Kårkulla on päättänyt lopettaa toiminnan ja pannut päätöksensä täytäntöön, kyseessä ei ole
liikkeen luovutus. Sen sijaan kyseessä on Pixne-klinikan toiminnan aloittaminen 1.8.2017 alkaen uu-
den ylläpitäjän toimintana. Järjestely perustuisi isäntäkuntasopimukseen ja johtokuntaan, jotta yhteis-
työkunnille annettaisiin mahdollisuus toiminnan valvontaan. Hinnoittelua tarkistetaan, aiemmin käytet-
tyä vuosimaksua voitaisiin esimerkiksi laskea ja sen sijaan korottaa vuorokausihintoja. Talousarvio
perustuisi Pixne-klinikan nykyiselle henkilöstövahvuudelle ja yhdelle uudelle viralle, kuitenkin niin, että
kokonaistalousarvio vuositasolla vuonna 2017 olisi suunnilleen nykyisellä tasolla, noin 560 000 euroa
brutto (noin 15 000 euroa enemmän kuin vastaava Kårkullan talousarvio vuodeksi 2017). Uusi virka on
tärkeä, jotta mahdollistetaan suurempi henkilöstö-mitoitus ja siten korkeampi hoitovuorokausituotanto.
Yksikön esimies olisi virka-asemassa, ja tämä virka laitettaisiin avoimeen hakuun. Pixne-klinikan ny-
kyiselle henkilöstölle varataan mahdollisuus saada nykyisiä tehtäviä vastaavat toimet. Tärkeänä tavoit-
teena on hyödyntää Pixne-klinikan osaamista ja ylläpitää päihdehuollon jatkuvuutta, kunnes maakun-
tauudistus toteutetaan ja toiminta voidaan siirtää leveämmille harteille. Maalahden kunta voi ottaa
harteilleen tietyn vastuun nykyisen toiminnan kehittämisestä, muun muassa henkilöstön lisäämisen,
korkeampaan hoitovuorokausituotantoon pyrkimisen ja laajemman palvelupaletin luomisen. Laajem-
man pyrkimyksen päihdehuollon kehittämiseen tulee kuitenkin tapahtua sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen valmistelujen yhteydessä, ja Maalahden kunta sitoutunee tekemään yhteistyötä tarvittavi-
en alueellisten työryhmien kanssa tätä tarkoitusta varten.

Kruunupyyssä tulee olla mahdollisuus käyttää Kokkolan Soiten päihdehuollon palveluja Päihdekeskus
Portilla, kun on kyse selviämis- ja vierotushoidosta, avokuntoutuksesta (nuoret, aikuiset) laitos- ja per-
hekuntoutuksesta sekä peliongelman hoidosta. Palvelun tuottaa Ventuskartano ry. Ruotsinkielisen
palvelun saatavuutta ei kuitenkaan voida taata 24 t/vrk ja siksi Pixne on tärkeä vaihtoehto henkilöille,
jotka tarvitsevat hoitoa ruotsin kielellä.

VT. KJ:N EHDOTUS::

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto hyväksyy sopimusluonnoksen, alustavan ehdotuksen vuositalousarvi-

oksi ja ehdotuksen Pixne-kliniikan palveluluetteloksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti ehdotuksen mukaisesti.
_______
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Kh 15.5.2017

Pixne-kliniikan sopimusluonnosta ei ole vielä käsitelty kunnanvaltuustossa. Maalahden kunta
on 27.4.2017 lähettänyt lopullisen yhteistoimintasopimuksen, pöytäkirjan Liite 1/32 § /
22.5.2017. Sopimukseen on lisätty uusi virke, joka mahdollistaa uusien kuntien liittymisen
sopimukseen myöhemmin.

Aikataulu on sellainen, että Kruunupyyn (sekä Eckerön, Kristiinankaupungin ja Maarianhami-
nan) osallistumista käsitellään Maalahden kunnanvaltuustossa 8.6.2017

VT. KJ:N EHDOTUS::

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että Kruunupyyn kunta liittyy Pixne-kliniikan isäntäkuntaan ja hyväksyy lopullisen

sopimuksen, alustavan ehdotuksen vuositalousarvioksi ja ehdotuksen Pixne-
kliniikan palveluluetteloksi.

Keskustelussa Elisabeth Hagström ehdottaa, että Kruunupyy ei liity Pixne-kliniikan isäntä-
kuntaan. Sixten Dalvik kannattaa ehdotusta. Puheenjohtaja toteaa että on kaksi ehdotusta ja
että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa nimenhuutoäänestystä, vt. kunnanjohtajan ehdo-
tusta kannattava äänestää "ja" ja Hagströmin ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet
jakautuivat 7- jaa äntä (Dahlbacka, Forsberg, Hongell, Sandström, Skullbacka, Strandvall ja
Byggmästar) ja 2 nej-ääntä (Dalvik ja Hagström). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 22.5.2017

Tapani Myllymäki ehdottaa, että valtuusto ei hyväksy Pixne- kliniikan yhteistyösopimusta.
Ossian Wassborr kannattaa ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja ehdottaa nimenhuutoäänestystä siten, että
hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Myllymäen ehdotusta kannattava äänestää
"nej" Äänet jakautuivat seuraavasti; 21 ja-ääntä ja 6 nej-ääntä, Liite 2/32 / 22.5.2017. Halli-
tuksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen liittyä Pixne-kliniikan isäntäkuntaan ja
hyväksyy lopullisen sopimuksen, alustavan ehdotuksen vuositalousarvioksi ja ehdo-
tuksen Pixne-kliniikan palveluluetteloksi.
__________________
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Dnr: KST 7/2016

33 §. VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Ehdotus kunnan vesihuoltolaitosten uusiksi toiminta-
alueiksi

Kh 15.5.2017 § 94:
Ympäristönsuojelusihteeri:

Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan sekä hyväk-
syä toiminta-alueet ja tarvittaessa muuttaa niitä. Toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla
kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteu-
tuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Toiminta-alueen tulee olla sellainen,
että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti
ja asianmukaisesti ja vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut
muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiin-
teistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Taajaman ulkopuolella kiinteis-
töä ei kuitenkaan tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin jos kiin-
teistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväk-
symistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa
säädetään. Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myös myöntää tietyn edellytyksin, jos
liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi. Toimin-
ta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin
saatettavat alueet esitetään Vesihuoltolain mukaan kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavil-
la tietoverkossa viimeistään 31.12.2016. Taajamalla tarkoitetaan aluetta, jolla asuu vähintään
200 asukasta toisiaan lähellä olevissa rakennuksissa. Suomen ympäristökeskus vahvistaa
ja päivittää taajamarajaukset vuosittain.

Vuonna 2014 valtuustossa hyväksytyssä Kruunupyyn kunnan vesihuollon kehittämissuunni-
telmassa todettiin, että vesilaitosten toiminta-alueet on tarkistettava nykyisiä olosuhteita vas-
taavaksi. Viimeksi toiminta-alueet on päivitetty vuonna 2001. Kunnanhallitus asetti
18.1.2016 § 10 työryhmän tarkastamaan kunnan vesi- ja viemärihuollon toiminta-alueita.
Työryhmään nimettiin Kimmo Bodbacka (puh.joht.), Karin Björkgård (siht.), Hans Sandström,
Tage Torrkulla, Susanne Hongell ja Sixten Dalvik. Työryhmä on kokoontunut 3 kertaa ja on
työn aikana järjestänyt vesihuoltolaitoksille mahdollisuuden muutosehdotusten esittämiseen.
Vesihuoltolaitosten näkemysten pohjalta on laadittu uusi ehdotus vesi- ja viemärihuollon uu-
siksi toiminta-alueiksi. Ehdotukseen on piirretty uusia pääjohtoja ja yhdysjohtoja, mm. vesi-
johto Jolkkaan-Saarukkaan Alavetelissä. Viemäröinnin osalta toiminta-aluetta on laajennettu
alueilla, joilla on jo rakennettu verkostoa, esim. Bredbacka ja Brinkas -alueet Teerijärvellä.
Muuten on oltu pidättäytyväisiä toiminta-alueiden laajennuksen suhteen. Mm. Kruunupyyn
Fiskarholmenissa, Alavetelin Åbacka ja Pelo -alueilla sekä Teerijärven Nabba ja Granöby -
alueilla viemäriverkoston alueita on poistettu tai supistettu vuoden 2014 kehittämissuunnitel-
maan verrattuna. Kruunupyyssä myös vuosihuollon aluetta on supistettu.

Työryhmä luovutti ehdotuksensa, joka käsittää karttoja toiminta-alueista, kunnanhallitukselle
26.10.2016. Kunnanhallitus tutustui ehdotukseen 23.1.2017 § 9 ja päätti asettaa ehdotuksen
nähtäville 30 päiväksi sekä pyytää lausunnot ELY-keskukselta, Keski-Pohjanmaan ympäris-
töterveydenhuollolta sekä vesihuoltolaitoksilta. Työryhmä sai tehtäväkseen työstää toiminta-
alueluonnosta lausunnot huomioon ottaen.
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Määräaikaan mennessä on tullut lausuntoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Kronoby
Vatten och Avlopp Ab:lta sekä Andelslaget Söderby Vattenilta. Ympäristölautakunta antoi
lausuntonsa aikaisemmin (52 § 13.12.2016) ja Keski-Pohjanmaan Ympäristöterveydenhuolto
on ilmoittanut, että heillä ei ole huomauttamista ehdotukseen, eivätkä näin ollen anna lausun-
toa.

ELY-keskuksen lausunto 24.2.2017 oheistetaan, Liite 1/33 § / 22.5.2017. ELY-keskus huo-
mauttaa mm. että

 verkoston sijaintitietojen julkaiseminen tiedonsiirtoverkostossa ei ole tarpeen ja turval-
lisuussyistä näin ei tule tehdä

 asemakaava-alueiden lisäksi on taajaan rakennettuja alueita ja alueita, missä toimin-
ta-alueen märittäminen on tarpeen terveydellisistä tai ympäristönsuojelullisista syistä.
Alavetelin pohjoiset ja eteläiset alueet, Granöby, alue Heimsjönin kaakkoispuolella
Teerijärvellä sekä Bråtöbyn ja joitain taloryhmiä Kruunupyynjoen varrella lasketaan
taajamiksi, mutta toiminta-aluetta ei ole ehdotettu. Kun tarkastellaan vesihuoltopalve-
lujen järjestämistarvetta kiinnitetään erityistä huomiota näihin alueisiin. Rajoitukset on
myös voitava perustella kiinteistöjen omistajille, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuo-
lelle, esim. pitkät etäisyydet haja-asutusalueilla.

 on erityisen tärkeää tarkastaa viemäripalvelujen toiminta-aluetarvetta taajaan raken-
netuilla alueilla, jos alue on vesistön lähettyvillä tai pohjavesialueella, koska muutoin
alueella on voimassa siirtymäaika (31.10.2019) haja-asutusalueiden kiinteistökohtai-
sen jätevesihuollon tehostamisesta. Jos kunta on velvollinen järjestämään vesihuol-
topalveluja näillä alueilla, toiminta-alue on vahvistettava ennen siirtymäajan umpeu-
tumista. Näin vältytään tilanteelta, jossa kiinteistön haltijaa velvoitetaan ensin hank-
kimaan oma järjestelmä, jonka jälkeen häntä vaaditaan liittymään vesihuoltolaitoksen
viemäriverkostoon.

 toiminta-alueen hyväksymisen yhteydessä on laadittava tavoitteellinen aikataulu siitä,
milloin johtoverkoston laajentaminen tapahtuu toiminta-aleen eri osissa.

Kronoby Vatten och Avlopp Ab huomauttaa lausunnossaan 1.3.2017 että muutama pieni
korjaus on tehtävä vedenjakelun toiminta-alueen rajauksiin; Norrbyssä Pedersören rajalla,
VT8 rajan länsipuolella sekä Emetillä VT13 rajan eteläpuolella. Viemäröinnin osalta toiminta-
alueet on piirretty yhtiön toivomuksen mukaisesti.

Osuuskunta Söderby Vatten sanoo lausunnossaan 28.2.2017, että ehdotus toiminta-alueiksi
poikkeaa siitä, mitä osuuskunta on hyväksynyt 11.6.2001 ja kunnanvaltuusto vahvistanut
myöhemmin. Puheenjohtaja Jörgen Åbacka on yhdessä kunnan kaavoittajan Dan Stenlundin
kanssa laatinut uuden ja selkeämmän kartan, joka sisältää myös johdotukset. Osuuskunta
huomauttaa, että Fröjdön taloryhmä on merkitty erityisalueeksi, jonne toimitetaan vettä sopi-
muksen nojalla. Osuuskunta on edelleen sitä mieltä, että toiminta-alue on syytä vahvistaa
uuden kartan mukaan, lausunnon liite 3.

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan 52§ 13.12.2016 että toiminta-alueet rajataan
koskemaan pääosin alueita, jonne johtoverkosto on rakennettu valmiiksi. Tämä on helppo
ratkaisu, koska toiminta-alueiden laajentamisesta aiheutuu vesihuoltolaitoksille ja kiinteistön
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haltijoille sekä velvoitteita että oikeuksia. Molempien osapuolten kannalta on helpompaa, jos
toiminta-alue vastaa todellista tilannetta. Ympäristölautakunnan mielestä on tärkeää, että
vesihuoltolaitokset pyrkivät jatkuvasti laajentamaan toiminta-alueita, etenkin viemäröinnin
osalta, ja ottavat vähitellen mukaan kaikki kiinteistöt, jotka sijaitsevat kohtuullisella etäisyy-
dellä olemassa olevasta viemäriverkostosta. Vesihuoltolaitokset pyrkivät myös aktiivisesti
laajentamaan viemäriverkostoa alueille, jossa monta kiinteistöä ovat lähekkäin kohtuullisella
etäisyydellä jo olemassa olevasta verkostosta. Ainakin taajamiksi luokiteltavien alueiden tulisi
kuulua toiminta-alueeseen. Laajennuksia tehdessä vesihuoltolaitoksen on priorisoitava aluei-
ta, joilla laajennus aiheuttaa suurimmat hyödyt, esim. ranta-alueet. Koska tilanne muuttuu
koko ajan, toiminta-alueita tulisi päivittää nykyistä useammin.

Kunnan virkamiehet Kimmo Bodbacka, Dan Stenlund ja Karin Björkgård ovat käyneet läpi
annetut lausunnot ja valmistelleet asian. Työryhmää ei ole kutsuttu koolle. Karttoja on korjat-
tu vesihuoltolaitosten toivomusten mukaan. ELY-keskuksen lausunto on otettu huomioon.
Kartoista on tehty kaksi versiota, toinen on nettiversio ilman verkoston sijaintitietoja. Virka-
miehet katsovat, että ELY-keskuksen ja ympäristölautakunnan näkemykset toiminta-alueiden
laajentamisen tarpeesta taajaan rakennetuilla alueilla ja ranta- sekä pohjavesialueilla voi
ottaa huomioon seuraavalla kerralla kun toiminta-alueet päivitetään. Päivitys on tehtävä
31.10.2019 mennessä. Vesihuoltolaitokset eivät ole antaneet aikataulua laajentamisesta,
vaikka työryhmä tiedusteli asiaa, kun aloitti työnsä.

Päivitetty karttamateriaali lähetetään sähköisesti. Kartat ovat nähtävillä paperimuodossa ko-
kouksessa.

VT:KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle
että vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet vahvistetaan 8.5.2017 päivättyjen karttojen

mukaan (8 kpl)

että tehdään uusi päivitys toiminta-alueisiin ja tavoitteellinen aikasuunnitelma johto-
verkoston laajentamisesta kahden vuoden kuluessa.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotusten mukaisesti.
_______________

Kvalt 22.5.2017:

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto vahvistaa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet 8.5.2017 päivättyjen
karttojen mukaan.
Kunnanvaltuusto päätti, että tehdään uusi päivitys toiminta-alueisiin ja tavoitteellinen
aikasuunnitelma johtoverkoston laajentamisesta kahden vuoden kuluessa.
___________________
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Dnr: KST 35/2017

34 §. VAALI Äänestysaluejako

Kh 15.5.2017 § 98:
Kh 15.5.2017 § 98:
Hallintopäällikkö:

Vaalilain 8 § mukaan valtuusto päättää tarpeen mukaan viimeistään huhtikuussa äänes-
tysaluejaosta. Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestys-
alueeseen. Jako ei ole riippuvainen asukasluvusta, kunta voi vapaasti päättää koosta ja
määrästä. Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15. päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään
huhtikuussa. Valtuusto voi käsitellä asiaa aikaisintaan toukokuussa 2017 ja äänestysaluei-
den lukumäärän muutoksen seuraukset ovat nähtävissä vasta eduskuntavaaleissa 2019.
Presidentinvaalit vuonna 2018 (ja mahdolliset maakuntavaalit) toimitetaan toisin sanoen ny-
kyisillä 8. äänestysalueilla.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt kysymystä äänestysalueiden lukumäärästä viimeksi maalis-
kuussa 2015. Suoritettiin äänestys siitä, pitäisikö äänestysalueiden lukumäärää vähentää
kahdeksasta kolmeen ja äänet jakautuivat 13 sen puolesta, että äänestysalueiden lukumää-
rää ei muuteta ja 12 sen puolesta, että äänestysalueiden lukumäärää vähennetään kolmeen.
Muutosta ei siis tehty äänestysalueiden lukumäärään (8).

Äänestysalue on lain mukaan pieni, jos ennakkoääniä on vähemmän kuin 50 tai jos voi pe-
rustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä.
Tämä johtaa siihen, että ennakko– ja vaalipäivän äänet on liitettävä yhteen. Lisäksi on ole-
massa vaihtoehto, että arvioidaan että yhteensä enintään 50 henkilöä äänestää, silloin äänet
on liitettävä yhteen jonkin toisen äänestysalueen kanssa ja laskettava keskusvaalilautakun-
nan toimesta. EU-vaaleissa 2009 ja 2014 sekä eduskuntavaaleissa 2015 on äänestysalue 5.
Nedervetil-Norrbyn äänet yhdistetty äänestysalueeseen 4, Alaveteliin ja äänet laskettu kes-
kusvaalilautakunnan toimesta. Samalla tavalla tehtiin myös Småböndersin äänestysalueella
eduskuntavaaleilla 2015, kun äänet yhdistettiin Teerijärven äänestysalueen äänten kanssa.
Muissa vaaleissa ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet on liitetty yhteen ja laskettu vaalilauta-
kunnan toimesta. Kuntavaaleissa 2017 yhdistettiin ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä
äänestysalueella Nedervetil-Norrby että äänstysalueella Småbönders, koska ennakkoääniä
oli vähemmän kuin 50 ja valasalaisuutta ei muuten olisi voitu säilyttää.

Viime vaalien äänestystilastot pienissä äänestysalueissa on liitteenä, Liite 1/34 § / 22.5.2017.

Nykyisin oikeusministeriö antaa kunnille mahdollisuuden käyttää sähköistä vaaliluetteloa
vaalipäivän äänten rekisteröimiseen. Siten saadaan vaalista entistä turvallisempi. Tämä
merkitsee sitä, että lähitulevaisuudessa myös äänestyshuoneistoissa on oltava toimivat net-
tiyhteydet vaalipäivänä. Kruunupyyssä vain viidessä vaalipäivän vaalihuoneistoista kahdek-
sasta on nettiyhteys. Seuraavissa vaaleissa neljässä kahdeksasta.

Pienen äänestysalueen ylläpitokustannukset ovat n. 1 500-2 000 €. Suurimpiin menoeriin
lasketaan vaalilautakunnan palkkiot ja matkakorvaukset sekä kustannukset keskusvaalilau-
takunnan ylimääräisestä kokouksesta. Äänestysalueiden karsiminen on perusteltua etenkin
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vaalisalaisuuden säilyttämisen kannalta, joka on erittäin tärkeä asia, sekä käytännöllisistä
syistä esim. että pienet äänestysalueet eivät pysty toimimaan itsenäisesti.

Mahdollisuudet äänestää ennakkoon ovat parantuneet huomattavasti, koska Kruunupyyn
ennakkoäänestyshuoneistot ovat avoinna klo 18.00 saakka kaikkina arkipäivinä sekä lauan-
taisin ja sunnuntaisin klo 10-13 ja ennakkoon voi äänestää missä päin Suomea vain, kunhan
äänestäjä esittää selvityksen henkilöllisyydestään. Fyysisesti vammautunut voi äänestää
omassa kodissaan, jos ilmoittaa siitä etukäteen keskusvaalilautakunnalle. Vt. kirjastopäälli-
kön mukaan seuraavissa vaaleissa voitaisiin kokeilla äänestämistä kirjastoautossa. Tämä
tarkoittaisi, että linja-auto ajaa pienimpiin kyliin ennakkoon laaditun aikataulun mukaan ja
pysähtyy sellaisissa paikoissa, joissa internet-yhteys on käytettävissä. Kotiäänestys voisi
myös kytkeä linja-auton aikatauluun.

Seuraavat vaalit ovat presidentinvaalit tammikuussa 2018 ja mahdollisesti myös maakunta-
vaalit presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä.

Yksimielinen keskusvaalilautakunta käsitteli kysymystä 12.4.2017 § 46 ja päätti yksimielisesti
puoltaa äänestysalueiden karsimista kolmeen.

Jos kunta päättää vähentää äänestysalueiden lukumäärää, se tarkoittaa että päätös astuu
voimaan aikaisintaan 15. lokakuuta 2018 ja että kaikki tätä ennen toimitettavat vaalit toimite-
taan 8. äänestysalueen periaatteen mukaan.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus ehdottaa
että kunnanvaltuusto jakaa kunnan kolmeen äänestysalueeseen: Kruunupyy,

Alaveteli ja Teerijärvi, tarkoituksella että päätös astuu voimaan Vaalilain 8 §:
mukaisesti aikaisintaan 15. lokakuuta 2018

että kunnanvaltuusto edellyttää, että kirjastoauto käytetään osana ennakkoäänes-
tystä kunnassa.

Keskustelussa Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa, että äänestysalueet Småbönders ja Sö-
derby säilytetään ehdotetun kolmen äänestysalueen lisäksi. Hans Sandström kannattaa eh-
dotusta.

Puheenjohtaja toteaa että on kaksi ehdotusta ja että äänestys on suoritettava. Hän ehdottaa
nimenhuutoäänestystä, vt. kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Skull-
backan ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänet jakautuivat 5- jaa äntä (Dalvik, Dahl-
backa, Hagström, Strandvall ja Byggmästar) ja 4 nej-ääntä (Forsberg, Hongell, Sandström ja
Skullbacka). Vt. kunnanjohtajan ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdotusten mukaan.
_______________
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Kvalt 22.5.2017:

Keskustelun aikana Bengt-Johan Skullbacka ehdottaa, että kunta säilyttää kaikki kahdeksan
äänestysaluetta. Susanne Hongell ja Hans Sandström kannattavat.

Puheenjohtaja totesi, että on kaksi ehdotusta ja että suoritetaan nimenhuutoäänestys. Hän
ehdottaa äänestystavaksi, että hallituksen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Skull-
backan ehdotusta kannattava äänestää "nej". Suoritettiin äänestys. Äänet jakautuivat seu-
raavasti; 13 ja-ääntä, 12 nej-ääntä ja 1 ääni jäi pöydälle + 1 poissaolija, Liite 2/34 /
22.5.2017. Hallituksen ehdotus voitti.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen jakaa kunnan kolmeen äänestysaluee-
seen: Kruunupyy, Alaveteli ja Teerijärvi tarkoituksella, että päätös astuu voimaan Vaa-
lilain 8 §:n mukaisesti 15. lokakuuta 2018 .

Kunnanvaltuusto päätti myös edellyttää, että kirjastoauto käytetään osana kunnan
ennakkoäänestystä.
________________
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35 §. TIEDOKSIANTOASIAT

1. Inger Backmania, Susanne Hongellia ja Tuula Forsanderia onniteltiin heidän 50-
vuotipäivän johdosta.

2. Toimikauden lopuksi jaettiin ruusut valtuutetuille, jotka luopuvat tehtävästään. Valtuusto-
ryhmästä otettiin valokuva.

PÄÄTÖS:

Valtuusto merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi.
___________________
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36 §. MAHDOLLISET KIIREELLISET ASIAT

Ei asioita.
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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 : 17-20, 35-36

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: 21-34 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Pöytäkirja on asetettu nähtä-
väksi 29.5.2017. Asianosaisille lasketaan 7 postipäivää + 30 päivää.
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
(1455/2015) mukaan, muutoksenhakijalta peritään käsittelymaksu, joka hallinto-oikeudessa
on 250 euroa.


