
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 18/2012, 3.12.2012 
 
 
306 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
307 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter Albäck ja Susanne Hongell. 
 
308 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista täydennetään kysymyksellä maa-alueen myynnistä. 
 
309 § Kunnanhallituksen kyselytunti 
 Kunnanjohtaja kertoi hallitukselle kuntarakennelain luonnoksesta. 
 Tiedonsaanti kirjattiin tiedoksi. 
 
310 § Sivistyslautakunnan anomus oikeuteen perustaa uusi päivähoidon ohjaajan virka 

Kruunupyyn alueeseen, pöydälle pantu asia 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, 

-  että uutta virkaa aluevastaavana päivähoidon ohjaajana Kruunupyyn alueella 
ei perusteta.    

 
311 § Pakolaisten kotoutuminen  
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kunta ei osallistu hankkeeseen, joka 

tähtää seudun pakolaisten nopeaan kotoutumiseen. 
 
312 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
313 § Talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen 
 Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, 

- että Kruunupyyn kunnan talousarvio vuodelle 2013 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2013–2015 hyväksytään ja 

- että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen talousarvio vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelma vuosille 2013 – 2015 merkitään tiedoksi. 

 
314 § Hallintosäännön muuttaminen 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
 - että hallintosääntöön tehtävät muutokset hyväksytään ja tulevat voimaan 

 1.1.2013. 
 
315 § Henkilökunnan siirtäminen isäntäkunta Pedersören palvelukseen 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa yhteistoimintaneuvottelujen 

neuvottelutuloksen. Neuvottelut koskivat Kruunupyyn maaseututoimiston 
henkilökuntaa, joka siirtyy Pedersören kunnan palvelukseen 1.1.2012 alkaen. 

 
316 § Liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen johtaja 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Carl-Johan Kronströmin vt. johtajaksi 

30.9.2013 saakka. Aikaisemmat järjestelyt jatkuvat 10.5.2010 § 125 tekemän 
päätöksen mukaisesti. 

 
317 § Wasa Teaternin anomus erityistuesta; Fighting Star 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hylätä hakemuksen ja toteaa, että se ei voi yhtyä 

erityistuen muodossa olevaan sponsorointiin. 
 



318 § KETEK Ab/ Kokkolan-seudun Energiatoimiston ehdotus kuluttajien 
energianeuvontaan 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunta osallistuu KETEK Oy/Kokkolan-
seudun Energiatoimiston järjestämään energianeuvontaan kuluttajille. 

 
319 § Oikaisuvaatimus, Jätehuolto Niemelä Oy 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja hylätään. 
 
320 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi. 
  
321 § Anomus maan ostamisesta, tila Harimetall RNr 77:3. 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
-  että tila Harimetall RNr 77:3 Kortjärven kylässä myydään Oy Bröderna 

Österlund Ab:lle hintaan 1 700 €. 
  

322 § Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 

___________________ 


