
KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
VALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA

Kokouspäivämäärä
4.6.2018

Nro
3/2018
Sivu
3/28

Kokousaika Maanantaina 4. kesäkuuta 2018, klo 19.18–21.29 ja 21.38–21.58
Kokous lykättiin tauon ajaksi, klo 21.29–21.38

Kokouspaikka Kunnantalo

Päättäjät:

Björklund, Eva-Lott
Broända, Helena
Byggmästar, Liane
Byskata, Leo
Dahlvik, Sören
Dalvik, Sixten
Enroth, Carl-Johan
Forsberg, Anders
Granbacka, Andreas
Hagnäs, Thomas
Hagström, Elisabeth
Harju, Kari
Hongell, Susanne
Lassas, Tuula
Lindgren, Hans-Erik
Lindh, Mats
Ljungberg, Anders
Myllymäki, Tapani
Ranta, Anne-Mie
Salmela, Joel
Sandstedt, Per-Emil
Sandström, Hans
Skullbacka, Bengt-Johan
Svartsjö, Peter
Wistbacka, Inger
Åminne, Malin
Åstrand, Ulla-Maria

Varajäsenet:

Sunabacka, Sten (Myllymäki)
Sandvik, John-Erik (Enroth)
Wassborr, Ossian (Lindh)
Näse, Adam (Dahlvik)

Muut läsnä olleet:

Brännkärr, Malin kunnanjohtaja

Bjon, Inger hallintopäällikkö

Kjellman, Pamela talouspäällikkö ->21.47

Storbacka, Bernt tekninen päällikkö

Widjeskog, Tony sivistystoimen joht.

Pykälät: 17 – 25 §.

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja:

Bengt-Johan Skullbacka

Pöytäkirjanpitäjä:

Inger Bjon

Pöytäkirjan tarkistus
paikka ja aika:

Kruunupyy, 5. kesäkuuta 2018

Anne-Mie Ranta Joel Salmela

Pöytäkirjan nähtä-
vänäpito paikka ja
aika:
Todistaa, allekirjoitus
virka-asema:

Kruunupyy, 6. kesäkuuta 2018

Inger Bjon, hallintopäällikkö



KRUUNUPYYN KUNTA

Toimielin
KUNNANVALTUUSTO

KUTSU

Laadittu
30.5.2018

Sivu
3/29

Pöytäkirja asetettu nähtäväksi, aika ja paikka:

6.6.2018
Kunnantalo

Puheenjohtaja

Bengt-Johan Skullbacka

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

Inger Bjon, hallintopäällikkö

Kokousaika Maanantaina 4. kesäkuuta 2018, klo 19.00

Kokouspaikka Kunnantalo
Ennen kokousta, alk. klo 18.00, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja ja
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17 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
18 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
19 §. SUUNNITELMAT Kruunupyyn kunnan strategia 2025
20 §. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Tietoa tilinpäätöksestä
21 §. VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS
22 §. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen

hyväksyminen sekä vastuuvapauden
myöntäminen

23 §. TALOUSARVIO 2018 Lisämääräraha investointiin; veistosali
24 §. SUUNNITELMAT Alavetelin uuden koulutontin asemakaavan

hyväksyminen
25 §. TIEDOKSIANTOASIAT
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17 §. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsun valtuuston kokoukseen antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja
ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kutsussa on mainittava
jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu kirjoitetaan ruotsin ja
suomen kielellä ja on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajas-
sa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivustolla. Kutsu voidaan myös lähettää sähköi-
sesti.

Kunnanvaltuusto on kutsuttu tähän kokoukseen 30. toukokuuta 2018 päivätyllä kutsulla. Kutsu
on postitse toimitettu kaikille kunnanvaltuuston jäsenille hallintosäännön mukaisesti.
Kokouskutsu on varsinaisten valtuutettujen ja varavaltuutettujen saatavilla sähköisesti.

PÄÄTÖS:

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

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan Kun-
nantalolla 5. kesäkuuta 2018 klo 15.00.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Anne-Mie Rannan ja Joel Salmelan.
He tarkastavat yhdessä pöytäkirjan Kunnantalolla tiistaina 5. kesäkuuta 2018 klo
15.00.
_______________
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Dnr: KST 61/2018

19 §. SUUNNITELMAT Kruunupyyn kunnan strategia 2025

Kh 16.4.2018 § 68:
Vt. kunnanjohtaja:
Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toimin-
nan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon; kunnan asukkai-
den hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa
laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muu-
toksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousar-
vion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä, jossa todetaan että talousarvio ja
-suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Strategian valmistelu on perustunut valtuuston ja kunnantalon henkilöstön pienryhmätyöskentelyyn.
Joistakin kysymyksistä on myös pyydetty ajatuksia sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta, tekninen ja
ympäristölautakunnalta, lupajaostolta, nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta
sekä kolmelta aluelautakunnalta. Lisäksi on pidetty kansalaistapaamiset Alavetelissä, Kruunupyyssä
ja Teerijärvellä. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta myös kunnan verkkosivuston kaut-
ta ja sitä kautta on saatu 35 vastausta.

Eri tilaisuuksien aikana esille tuoduista ajatuksista sekä nettipalautteesta on koottu yhdistelmä, jonka
pohjalta kunnan johtoryhmä on koonnut yhteen vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Vt. kunnanjohtaja
on koonnut vastaukset kokonaisuudeksi, joka toimii tällä hetkellä kunnan strategian raakaluonnokse-
na.

VT. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus käsittelee strategian raakaluonnoksen ja lähettää sen edelleen lautakunnille, jaostoille
ja neuvoa-antaville elimille lausuntoa varten viimeistään 4.5.2018. Raakaluonnos on myös luettavissa
kunnan verkkosivustolla 4.5.2018 asti. Kunnanhallitus oikeuttaa yleisen osaston hankkimaan graafisia
palveluita strategian graafisen ilmeen laatimiseksi.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus käsitteli strategian raakaluonnoksen ja antoi vt. kunnanjohtajalle tehtäväksi muotoilla
uudelleen tietyt lauseet ja ilmaukset, mutta hyväksyi muutoin Kruunupyyn kunnan strategialuonnoksen
2025. Kunnanhallitus lähettää raakaluonnoksen edelleen lautakunnille, jaostoille ja neuvoa-antaville
elimille lausuntoa varten viimeistään 4.5.2018. Raakaluonnos on myös luettavissa kunnan verk-
kosivustolla 4.5.2018 asti. Kunnanhallitus oikeuttaa yleisen osaston hankkimaan graafisia palveluita
strategian graafisen ilmeen laatimiseksi.
___________
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Kh 28.5.2018

Kunnanjohtaja:

Kuntastrategian raakaluonnos lähetettiin lautakunnille, jaostoille ja neuvoa-antaville elimille
lausuntoa varten ennen 4.5.2018. Lisäksi raakaluonnos oli samanaikaisesti asetettu saatavil-
le kunnan verkkosivustolla kommentteja varten.

Lausuntoaikana saatiin yhteensä kymmenen lausuntoa lautakunnilta, jaostoilta ja neuvoa-
antavilta elimiltä, kooste on Liitteenä 1/19 § / 4.6.2018. Kuntalaisilta ei ole tullut huomautuk-
sia. Kunnan strategialuonnosta on työstetty saadun lausuntopalautteen perusteella, Liite 2/19
§ / 4.6.2018. Tämän jälkeen on laadittu strategian visuaalinen muoto, Liite 3/19 § / 4.6.2018

KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus käsittelee strategialuonnosta ja esittää valtuustolle
että Kruunupyyn strategia 2025 hyväksytään Liitteen 3/19 § / 4.6.2018 mukaisena.

Kunnanhallitus keskusteli strategiasta ja muutti sen yksimielisesti siten, että lauseeseen "Tu-
los jää useimpina vuosina plussalle ja voimme hoitaa lainalyhennykset" sivulla 4 Liitteessä
2/19 § / 4.6.2018 lisättiin sanat "ilman lisälainaa". Vastaava muutos tehtiin myös sivulla 8
Liitteessä 3/19 § / 4.6.2018.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä strategialuonnoksen liitteen mukaisena, Liite
3/19 § / 4.6.2018, ja saattaa sen valtuuston hyväksyttäväksi.
_______________

Kvalt 4.6.2018

Keskustelun aikana Hans-Erik Lindgren esittää, että kohdassa "Vahvuudet, joita meidän on
jatkossakin varjeltava" muutetaan viimeinen virke muotoon "Täällä on me-henki ja se koskee
kaikkia, myös uussuomalaisia". Peter Svartsjö kannattaa esitystä.

Eva-Lott Björklund esittää sanamuotoa "Me-henki on olemassa ja koskee kaikkia". Elisabeth
Hagström kannattaa hänen esitystä.

Anne-Mie Ranta esittää sanamuotoa "Me-henki on olemassa ja koskee myös uusia asukkai-
ta ja uussuomalaisia." Malin Åminne kannattaa esitystä.

Puheenjohtaja toteaa, että on tullut kolme uutta esitystä ja että on toimitettava nimenhuuto-
äänestys. Äänestysjärjestyksenä hän esittää seuraavaa: ensin asetetaan vastakkain Rannan
ehdotus ja Björklundin ehdotus, seuraavaksi vastakkain tulevat edellisessä voittanut ehdotus
ja Lindgrenin ehdotus, ja lopuksi viimeksi voittanut ehdotus tulee vastakkain kunnanhallituk-
sen ehdotuksen kanssa. Hyväksyttiin äänestysjärjestys. Ensin vastakkain tulivat Rannan
ehdotus ja Björklundin ehdotus. Rannan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Björklundin
ehdotusta kannattava äänestää "nej". Äänestyksessä annettiin 13 ja-ääntä, 13 nej-ääntä ja 1
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tyhjä ääni, Liite 4/19 § / 4.6.2018. Puheenjohtajan ääni oli ratkaiseva, joten Rannan ehdotus
voitti äänestyksen. Seuraavaksi vastakkain tulivat Rannan ehdotus ja Lindgrenin ehdotus.
Rannan ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Lindgrenin ehdotusta kannattava äänestää
"nej". Äänestyksessä annettiin 10 ja-ääntä ja 17 nej-ääntä, Liite 5/19 § 4.6.2018. Lindgrenin
ehdotus voitti. Lopuksi vastakkain tulivat hallituksen ehdotus ja Lindgrenin ehdotus. Hallituk-
sen ehdotusta kannattava äänestää "ja" ja Lindgrenin ehdotusta kannattava äänestää "nej".
Äänestyksessä annettiin 10 ja-ääntä ja 17 nej-ääntä, Liite 6/19 § 4.6.2018. Lindgrenin ehdo-
tus voitti.

Keskustelun jatkuessa Elisabeth Hagström esittää kohdassa "Tavoitteet vuodeksi
2025/Oikeaa lähipalvelua/lähipalvelut säilyvät myös terveyden- ja sairaanhoidossa" täyden-
nystä sanoilla "kaikissa kunnanosissa", mikä hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivulla "Tavoitteet vuodeksi 2025/Elävä maaseutu, jossa yrityksen kukoistavat" Tomas Hag-
näs esittää otsikon muuttamista muotoon "Luonto on meille tärkeä resurssi". Esitys hyväksyt-
tiin yksimielisesti.

Saman kappaleen ensimmäisessä kohdassa Leo Byskata esittää sanamuotoa "Tuemme
hyvien vaellusreittien kehittämistä ja ylläpitämistä, jotka houkuttelevat ihmisiä", mikä hyväk-
syttiin yksimielisesti.

Tomas Hagnäs esittää samaisella sivulla, että ensimmäinen kohta kuuluisi näin: Kaavoitus
on aina askeleen edellä. Suunnittelemme uusia, houkuttelevia alueita ajoissa ja luomme
myös mahdollisuuksia asumiseen kaava-alueiden ulkopuolella." Ehdotus hyväksyttiin yksi-
mielisesti.

Sivulla "Tavoitteet vuodeksi 2025/Missä tiet kohtaavat" sovittiin yksimielisesti, että valtatie 8
muutetaan muotoon Eurooppatie 8 ja että viimeisenä kohtana lisätään "Työskentelemme sen
eteen, että rakennetaan kevyen liikenteen väylä Eurooppatietä 8 ja valtatietä 13 pitkin."

Sivulla "Tavoitteet vuodeksi 2025/Aktiiviset ihmiset Malin Åminne esittää kuvaa nuoteista
osoituksena siitä, että myös kulttuuri kuuluu yhdistyselämään. Esitys hyväksyttiin yksimieli-
sesti.

Samalla sivulla kohdassa "Kirjastot toimivat kansalaisten käyttäminä olohuoneina" Eva-Lott
Björklund esittää tekstin muuttamista muotoon "Omatoimiaukiolo ja toiminnan kehittäminen
lisäävät kirjastojen käyttömahdollisuuksia." Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sivulla "Tavoitteet vuodeksi 2025/Maaseutukunta, joka käänsi trendin" Susanne Hongell esit-
tää henkilöstön hyvinvoinnin mittaamista vuosittaisen kyselyn avulla. Anne-Mie Ranta kan-
natta esitystä. Samassa asiassa Elisabeth Hagström esittää kirjausta, että panostamme ter-
veyden edistämiseen ja ehkäisevään terveydenhoitoon. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti
esitykset, jotka käyvät ilmi oikaistussa liitteessä Liite 3//19 / 4.6.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä strategian korjatun liitteen mukaisena, Liite 3/19 /
4.6.2018
________________
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Dnr: KST 44/2018

20 §. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Tietoa tilinpäätöksestä

Kh 19.3.2018, § 53:
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, Liite 1/20 § / 4.6.2018. Kuntalain 114 §:ssä säädetään
siitä, milloin kunta on velvollinen laatimaan täydellinen konsernitilinpäätös, joka konsernita-
seen lisäksi käsittää myös konsernituloslaskelman ja konsernirahoituslaskelman liitetietoi-
neen.

Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja vt. kunnanjohtaja. Kunnan
tilinpäätös vuodelta 2017 on 788 322 € ylijäämäinen. Kunnan budjetoitu tulos oli -703 170 €.
Valtionosuuksia saatiin 3 204 € vähemmän kuin budjetoitu, verotuloja 284 977 € alle budje-
toidun. Positiivisen tuloksen syynä on osittain oman toiminnan pysyminen alle budjetin ja
osittain että Soite on alittanut budjettinsa ja näin ollen suorittanut maksunpalautuksia kunnal-
le.

Kunnan taseessa 31.12.2017 on kertynyttä ylijäämää, ml. vuoden positiivinen tulos, 6 143
738,07 € tai 941 €/asukas. Edellisessä vuodenvaihteessa kertynyttä ylijäämää oli 811
€/asukas. Vuoden 2017 lopussa kunnan lainakanta oli 3 429 €/asukas. Edellisen vuoden-
vaihteen lainakanta oli 3 165 €/asukas.

VT. KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja siihen kuuluvan toimintakertomuksen
ja liitetiedot. Kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja luo-
vuttavat ne edelleen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi ja kunnanvaltuus-
ton käsiteltäväksi.

Keskustelun kuluessa Kari Harju ehdottaa lauseen lisäystä tilinpäätöskirjan sivulle 18, riskien
arvioinnista: "Koska kunnan täytyy ottaa uutta lainaa vuosittain vanhan velan maksamiseksi,
on riski korkokustannusten kasvusta korkojen noustessa". Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi tehtiin pieniä teknisiä muutoksia, jotka hyväksyttiin yksimielisesti tilinpäätösasiakirjan
läpikäynnin yhteydessä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti korjatun ehdotuksen mukaan.
_________
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Kvalt 4.6.2018

Anders Forsberg RKP kiitteli henkilökuntaa, lautakuntia, hallitusta ja muita hyvästä työstä
vuonna 2017. Eva-Lott Björklund PRO kiitteli muiden ryhmittymien puolesta. Talousarviokirja
käytiin läpi ja hyväksyttiin sivu sivulta.

Kari Harju kiitteli talouspäällikköä hyvästä yhdistelmästä, s. 23–25.

Puheenjohtaja kiitteli tarkastuslautakunnan puolesta hyvin laaditusta tilinpäätöksestä.

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto tutustui tilinpäätöksen asiakirjoihin ja hyväksyi ne.
__________________
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Dnr: REVISION 1/2018

21 §. VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta 22.5.2018 § 20:

Lautakunnan tehtävänä on antaa valtuustolle arviointikertomuksen kuluneesta vuodesta.
Lautakunta käsittelee ensimmäistä luonnosta arviointikertomukseksi.

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy arviointikertomuksen loppuversion ja antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:
Tarkastuslautakunta käsitteli ja täydensi luonnoksen arviointikertomukseksi. Tarkastuslauta-
kunta hyväksyi lopullisen version, Liite 1/21 § / 4.6.2018, läsnä olevat jäsenet allekirjoittivat
arviointikertomuksen ja tarkastuslautakunta saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
_________

Kvalt 4.6.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodel-
ta 2017.
_______________
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Dnr: REVISION 2/2018

22 §. VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS Tarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen
sekä vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 21.5.2018 § 21:

Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilivuodelta 2017.

Päätös:
Tarkastuslautakunta on tutustunut tilinpäätökseen 2017. Uusi tilintarkastaja Tove Lindström-
Koli on 22.5.2018 suorittanut tilinpäätöksen tilintarkastuksen. Tarkastuslautakunta kirjasi tilin-
tarkastuskertomuksen tiedoksi. Lautakunta tutustui myös tilintarkastajan arviointikertomuk-
seen ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle ja esittää arviointikertomuksen mukaisesti,
että valtuusto hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisil-
le.
_________

Kvalt 4.6.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myöntää vastuuvapauden
tilivelvollisille.
_______________
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Dnr: KST 100/2018

23 §. TALOUSARVIO 2018 Lisämääräraha investointiin; veistosali

Kh 28.5.2018 § 124:
Talouspäällikkö:

Tekninen toimi anoo lisämäärärahaa Ådalenin koulun veistosalin korjaukseen. Kuluvan vuo-
den investointitalousarviossa on 630 000 euron määräraha kylmähuoneen ja veistosalin kor-
jauksia varten. Tarjouksia on tullut veistosalin korjaustöistä (kylmähuone ei sisältynyt tarjouk-
seen) ja ne osoittavat, että budjetoitu määräraha on liian pieni. Alin tarjous vaatisi lisätalous-
arvion á 370 000 €. Lisätalousarvio rahoitetaan kassavaroin tai lyhytaikaisella luotolla.

KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
että investointitalousarvioon myönnetään 370 000 euron lisämääräraha Ådalenin

koulun veistosalin peruskorjaukseen ja
että talousarviomuutos rahoitetaan kassavaroin tai lyhytaikaisella luotolla.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 4.6.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
_________________
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Dnr: KST 49/2018

24 §. SUUNNITELMAT Alavetelin uuden koulutontin asemakaavan hyväksyminen

Kh 16.4.2018 § 69:
Kaavoittaja:
Alavetelin koulutontin ensimmäinen kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 22.3.–5.4.2018. Viranomaisilta on
myös pyydetty lausuntoja ja lausuntoaikaa annettu 16.4.2018 saakka. Pohjanmaan liitto on ilmoittanut,
ettei anna lausuntoa ja Pohjanmaan museolla ei ole huomautettavaa kaavasta mutta muistuttaa, että
arvioinnissa tulee huomioida alueen valtakunnalliset arvot. Muita muistutuksia ei ole tullut.
Määräaikaan mennessä on tullut yksi muistutus kuntalaiselta, Haga RNro 1:35 tilan maanomistajalta
Lilly Kuorikoskelta. Kuorikoski ei halua myydä nyt tonttimaaksi kaavoitettua osaa, n. 0,8 ha, vaan tar-
joaa myytäväksi koko peltoalueen, n. 4,6 ha. Kyseinen tonttialue on poistettava suunnitelmasta, ellei
kunta osta koko aluetta koulun rakentamisen yhteydessä.
Koulualuetta voi pienentää siten, että suunnitelmasta poistetaan Kuorikosken alue. Koulutontin koko
olisi tällöin n. 2,3 ha. Alavetelin koulun suunnitteluryhmä ehdottaa siinä tapauksessa, että kouluntontti
laajennetaan n. 15 metriä valtatien 13 suuntaan ja että jatketaan neuvotteluja Kuorikosken kanssa
tontista tai tonttiosasta. Suunnitteluryhmä ehdottaa myös merkinnän muutosta kunnan tontille, AR:stä
APP:ksi, asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi. Kyseinen tontti sijaitsee aivan koulurakennuk-
sen vieressä.

VT. KUNNANJOHTAJAN ESITYS:

Hallitus tutustuu kaavaluonnokseen ja antaa näkemyksiä jatkosuunnitteluun.
Hallitus hyväksyy muutosehdotuksen päivitetyn liitteen mukaan, jossa Kuorikosken tonttiosa on pois-
tettu kaavasta.
Kaavaa tarkistetaan ja lopullinen kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivää.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus hyväksyi muutosehdotuksen, jossa Kuorikosken tonttiosa on poistettu kaavasta ja lo-
pullinen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän aikana.
__________

28.5.2018:

Kaavoittaja:
Alavetelin koulutontin kaavaehdotus pidettiin nähtävillä toisen kerran 19.4.–18.5.2018 ja vi-
ranomaisilta on pyydetty lausuntoja. Pohjanmaan liitto on ilmoittanut, että kaavan kuvausta on
täydennettävä tekstillä "että koulualue sijaitsee Pohjanmaan maakuntakaavassa 2040 huomi-
oidulle kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaalla alueella". Alavete-
lin aluelautakunta on lausunut aluesuunnittelusta, Liite 1/24 § / 4.6.2018 mutta lautakunnalla ei
ole suoranaista huomautettavaa itse asemakaavasta. Muita lausuntoja ei ole tullut.

Määräaikaan mennessä on tullut yksi muistutus vanhemmalta, Ulrika Dahlbäckiltä, että uu-
teen kouluun on perustettava erityisluokka. Kyseinen muistutus koskee lähinnä koulun huo-
nesuunnittelua, ei varsinaista asemakaavaa.

KUNNANJOHTAJAN ESITYS

Kunnanhallitus esittää valtuustolle
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että Alavetelin uuden koulutontin asemakaava, joka käsittää korttelin 31 sekä muu-
toksen ja laajennuksen korttelissa 32 siihen kuuluvine katu- ja viheralueineen,
Liite 2/109 § av 28.5.2018, hyväksytään huomioiden edellä mainitun tekstitäy-
dennyksen kulttuuriympäristöstä

että Alavetelin aluelautakunnan muistutus ja muistutus erityisluokan tarpeesta eivät
koske varsinaista asemakaavaa, joten nämä siirretään käsiteltäväksi tilasuunnit-
teluohjelman yhteydessä.

PÄÄTÖS:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________

Kvalt 4.6.2018

PÄÄTÖS:

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
_______________
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25 §. TIEDOKSIANTOASIAT

Iltakoulu: Ennen kokousta Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja sekä maakuntauudistuksen sote-
johtaja Marina Kinnunen kertoo ajankohtaisista asioista.

Puheenjohtaja ilmoittaa, että kyselytunti järjestetään syksyn valtuustokokouksen yhteydessä

Puheenjohtaja kiitteli hallitusta ja virkahenkilöitä hyvästä tilinpäätöksestä ja toivotti kaikille
hyvää kesää.
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VALITUSOSOITUS

VALITUSKIELLOT

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 135 §:n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät : 17–18, 20–21, 25

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:19, 22–24 30 päivää

Valitusaika alkaa siitä kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 24. toukokuuta 2018

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
- muutoksenhakijan nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä postiosote
- 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.


