
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2012, 26.3.2012 
 
78 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
79 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ossian Wassborr ja Liane Byggmästar. 
 
80 § Esityslistan hyväksyminen 

Kunnanhallitus hyväksyi esityslistan lisäyksellä, että pykälässä 97 keskustellaan ”Muut 
asiat” pykälän palauttamisesta. 

 
81 § Kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi lentoliikenteen uudesta Tukholma-reitistä sekä hiljattain 

valmistuneesta raportista, joka sisältää analyyseja Pietarsaaren seudun 
yhteiskuntarakenteen kehityksestä. 
Tiedonsaanti merkittiin tiedoksi. 

 
82 § Lautakuntien pöytäkirjat 

Kunnanhallitus ei ota lautakuntien päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 

83 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Hallitus päätti panna valtuuston 22.3.2012 tekemät päätökset täytäntöön. 
 
84 § Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus 
 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2011 tilinpäätöksen siihen kuuluvine 
 toimintakertomuksineen ja liitetietoineen.   
 Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 
 tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä valtuuston käsiteltäväksi. 
 
85 § Vahvistuskirje tilintarkastajalle 

Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja 
allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen 
tilintarkastajalle. Kirjeiden kohteena on Kruunupyyn kunnan kirjanpito, tilinpäätös ja 
hallinto tilikaudelta 1.1. – 31.12.2011.  
Peter Albäck ilmoitti, että hän hyväksyy kirjanpidon ja tilinpäätöksen mutta hän ei 
hyväksy hallinnon laillisuutta. 

 
86 § Kanslian kesälomaperiaatteet 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että Kunnantalo ja toimistot ovat lomien johdosta 
suljettuina viikot 28–30 (9.-29.7).  Palvelua antava toiminta toimii. Lomaraha 
maksetaan 13.7.2012. Lomaraha tai sen osa voidaan muuttaa palkalliseksi vapaaksi. 
 

87 § Kunnanjohtajasopimuksen arviointi 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 16.4 saakka. Kunnanjohtaja 
ja hallituksen puheenjohtaja laativat keskustelun pohjalta ehdotukset painopiste-
alueiksi siihen mennessä.   

 
88 § Tuoton jakaminen Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisestä rahastosta 

Kunnanhallitus päätti myöntää apurahaa kunnan yleishyödyllisestä rahastosta 
seuraavasti: 3 opiskelijaa Kruunupyystä saa kukin 80 €, 3 opiskelijaa Alavetelistä saa 
kukin 202 € ja 4 opiskelijaa Teerijärveltä saa kukin 110 €. Hakemus, jonka kohteena oli 
kolmen päivän koulutus, jätettiin huomioimatta. 

  
89 § Yhteyshenkilön valitseminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointihankkeeseen 
 Kunnanhallitus päätti nimetä sivistystoimenjohtajan Kruunupyyn kunnan 

yhteyshenkilöksi Keski-Pohjanmaan hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä 



 
90§  K-PKS:n lausuntopyyntö iltasairaalasta 
 Kunnanhallitus päätti todeta lausunnossaan, että lisää aktiivisia toimenpiteitä ovat 

tarpeen lääkärien ja lääketieteellisen osaamisen saannin varmistamiseksi seudulle ja 
että piirille hankittujen tilojen ja laitteistojen tehokas käyttö vaatii uusia ratkaisuja. 
Erikoissairaanhoidon palvelutarjonnan laajuuden turvaaminen vaatii enemmän 
volyymia kuin mitä jäsenkunnat pystyvät varmistamaan omalla käytöllään ja 
ulkopuolisille tahoille palveluja myyvä järjestely takaa parhaiten erikoissairaanhoidon 
olemassaolon seudulla. Uuden yritysmuodon kehittäminen tulee kuitenkin tehdä siten, 
että omistajakunnat voivat kontrolloida ja vaikuttaa, mikä on varmistettava 
omistussopimuksissa. Samalla on varmistettava, että on olemassa markkina, joka 
rakentuu rahoitukseen, joka tulee muualta kuin omistajakuntien käytöstä. Näillä 
perusteilla Kruunupyyn kunta antaa positiivisen puoltolauseen Iltasairaala-ajatuksen 
jatkamiselle. 

 
91 § Aluehallintoviraston lausuntopyyntö: Björkens Svingård Ab 
 Kunnanhallitus päätti, että sillä ei ole huomautettavaa Björkens Svingård Oy:n 

hakemuksesta lupamääräysten tarkistamiseksi tilalla Björk RN:o 3:34 Pårasin kylässä 
Kruunupyyn kunnassa. 

 
92 § Tiealueen osto, Fiskarholmen 
 Kunnanhallitus päätti, että Kruunupyyn kunta ostaa tiekäyttöön noin 5 400 m2 

suuruisen määräalan tilasta Kartläggning RN:o 23:4 Kruunupyyn kunnan Ytterbråtön 
kylässä hintaan 5 400 €. 

 
93 § Anomus maan ostosta, tila Nytorp RN:o 23:7, Teerijärvi 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,  

-   että tila Nytorp RNr 23:7 Teerijärven kylässä myydään Mikael Sandströmille   
 hintaan 14 200 €. 

 
94 § Vastaus Elisabeth Hagströmin aloitteeseen kyselystä 
 Kunnanhallitus toteaa, että Hagströmin aloite on käsitelty 27.2 § 56. 
 
95 § Marina Furubackan aloite hankkeista tehtävästä selvityksestä 

Kunnanhallitus toteaa, että tämän kokouksen pöytäkirjaan liitetään luettelo hankkeista, 
joihin kunnanhallitus on päättänyt osallistua vuosina 2009–2011, sekä yhdistelmä 
myönnetyistä määrärahoista viimeisten kolmen vuoden aikana. Saavutettujen tulosten 
konkreettinen esittäminen on usein vaikeaa, edellyttää usein että hallitus muodostaisi 
jo päätöksentekovaiheessa käsityksen osallistumisen hyödyistä.  
Päätöksiin kirjoitetaan jatkossa merkintä siitä, että päättyneistä hankkeista on jätettävä 
selostus. 
 

96 § Tiedoksiantoasiat 
 Asiat merkittiin tiedoksi.  
 
97 § Esityslistan pykälä 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kutsun viimeinen pykälä on ”Muut 

Asiat”. 
 
98 §  Peter Albäckin aloite koulukuljetusrajoista 
 Hallitus päätti, että aloite siirretään valmisteltavaksi. Sivistystoimen johtaja kutsutaan 

hallituksen kokoukseen 16.4 kertomaan asiasta tarkemmin.  
99 § Peter Albäckin aloite isäntäkuntasopimuksen kielipalvelusta. 
 Hallitus päätti, että aloite siirretään valmisteltavaksi.  
 

___________________ 


