
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 15/2012, 15.10.2012 
 
 
256 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
257 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossian Wassborr ja Elisabeth Hagström. 
 
258 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista täydennetään pykälällä 272, Pensionärshemsföreningen i Nedervetil rf:n 
 lausuntopyyntö vuokratalon rakentamisesta erityisryhmille. 
 
259 § Kunnanhallituksen kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle talousarviotyöstä ja ajankohtaisista asioista. 
 Tiedonsaanti kirjattiin tiedoksi. 
 
260 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. 

  
261 § Pohjanmaan käräjäoikeuden lausuntopyyntö lautamiesten lukumäärästä 
 Pohjanmaan käräjäoikeus on pyytänyt kunnalta lausuntoa lautamiesten 

lukumäärään liittyvässä asiassa. 
 Kunnanhallitus päätti lausuntonaan todeta, että lautamiesten lukumäärän muutos ei 

ole Kruunupyyn kunnan osalta perusteltua. 
 
262 § Pohjanmaan liitto; perussopimuksen muuttaminen 
 Pohjanmaan liitto toivoo Vähänkyrön kunnanhallituksen ja Vaasan 

kaupunginhallituksen esityksestä perussopimuksen muuttamista kuntien välisen 
kuntaliitoksen johdosta. 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle 
-  että se hyväksyy ehdotetut muutokset Pohjanmaan liiton perussopimukseen. 

 
263 § Anomus tonttien yhdistämisestä Tallåsenilla, Bäck ja Libäck 
 Boris Bäck ja Elis Libäck anovat tonttien yhdistämistä Tallåsenilla. 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä tonttijaon muutoksen Tallåsenin 

asemakaava-alueella niin, että tontit 1 ja 4 korttelissa 224 yhdistetään ja tontit 5 ja 6 
korttelissa 220 yhdistetään. Tarkistus huomioidaan kaavan tulevassa tarkastelussa 
tai lähellä olevia korttelialueita muuttaessa. 

 
264 § Kirjanpitoraportti 1.1. – 31.8.2012 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä kirjanpitoraportin ajalta 1.1. – 31.8 2012 

tiedoksi. 
 
265 § Norra svenska Österbottens krigsveteraner rf:n joulujuhla 

Kunnanhallitus päätti vastata juhlatarjoilusta Norra svenska Österbottens 
krigsveteraner r.f.:n perinteisessä joulujuhlassa Ådalenin koululla sunnuntaina 16. 
joulukuuta kello 14.00. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja, kunnanhallituksen 
puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja edustavat kuntaa juhlassa. 
 

266 § Pakolaisten kotouttaminen 
 Sisäasiainministeriö on myöntänyt varoja hankkeeseen, joka tähtää pakolaisten 

kotouttamisen nopeuttamiseen. Hankeaika on 16.3.2012 – 30.6.2013. 
 Kruunupyyn kustannukset ovat 7 232,50 €. 



 Hanketta on mahdollista jatkaa 30.6.2014 asti toimivien mallien luomiseksi. 
Pidennetyn hankeajan kustannukset olisivat 55 495 euroa ja kunnan osuus olisi 
4 162,15 euroa. 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun täydentämistä 
varten hankesuunnitelmalla ja yksityiskohtaisemmalla budjetilla. 

 
267 § Kyselyn vastausten läpikäynti 
 Kysely koskien kunnan suuntautumista lähetettiin kunnanhallituksen 3.9.2012 

käsittelyn jälkeen yht. 5 245 äänioikeutetuille kuntalaisille. Määräaikaan mennessä 
kyselyyn ovat vastanneet yht. 2 561 henkilöä. 

 Kunnanhallitus päätti merkitä kyselyn vastauksista tehdyn yhdistelmän tiedoksi. 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen merkitä päätökseen, että yhteensä 2 561 

vastauksesta 44 ei vastannut kumpaakaan, 350 valitsi sekä Kokkolan että 
Pietarsaaren, 494 valitsi ainoastaan Pietarsaaren ja 1 618 valitsi ainoastaan 
Kokkolan ja että kyselykustannukset Mailhouse-laskuineen katetaan tilikohdasta Kh 
Asiantuntijapalvelut. 

 
268 § Sähkölaitoksen johtajan palkan määrääminen 
 Kunnanhallitus päätti vahvistaa sähkölaitoksen johtajan palkaksi 4 700 euroa 

kuukaudessa 1.11.2012 alkaen 
 
269 § Tapani Myllymäen aloite kunnanhallituksen päätöksen täytäntöönpanosta, 

oikaisuvaatimus 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen yhtyä Mikaela Dahlbackan 

ehdotukseen, jonka mukaan asian arviointi otetaan käsittelyyn 
kunnanjohtajasopimuksen arvioinnin yhteydessä, joka on käsiteltävä seuraavassa 
kokouksessa. 

 
270 § Vastaukset aloitteisiin 
 Elisabeth Hagström teki 13.8. aloitteen yleiskaavan laatimisesta Slotte-Sandbacka 

alueelle Alavetelissa. Tekninen lautakunta merkitsi aloitteen tiedoksi 22.8 § 80. 
Aloite tulee käsittelyyn lautakunnan marraskuun kokouksessa. 

 Peter Albäck teki 13.8 aloitteen teiden luokituksesta Teerijärven keskustassa ja 
Småböndersissä.  Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9 § 41 todennut, että 
asiaa käsitellään kun kunnan liikennemäärät päivitetään Koululiitu-ohjelmaan. 
Tekninen laitos suunnittelee ensi vuodeksi karttamateriaalin hankintaa, joka olisi 
yhteensopiva Koululiitu -ohjelman kanssa. Tämä helpottaisi tieverkoston vuotuisia 
päivityksiä. 

 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi yllä olevat vastaukset Elisabeth Hagströmin ja 
Peter Albäckin tekemiin aloitteisiin ja kehottaa sivistyslautakuntaa nopeassa 
tahdissa ryhtyä toimenpiteisiin koulutieluokitusten läpikäymiseen. 

 
271 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi. 
 
272 § Pensionärshemsföreningen i Nedervetil r.f.:n lausuntopyyntö vuokratalon 

rakentamisesta erityisryhmille 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti puoltaa Pensionärshemsföreningen i Nedervetil 

r.f.:n korkotukilaina- ja avustushakemusta vuokratalon rakentamishanketta varten 
erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. 

 
273 § Kyselytuloksen lähettäminen 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen Peter Albäckin ehdotuksesta, että 

kyselytulos lähetetään hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle, ylijohtaja Päivi 
Laajalalle ja hallitusneuvos Auli Valli-Linnulle. 

  
 ___________________ 


