
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 10/2012, 4.6.2012 
 
 
167 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
168 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liane Byggmästar ja Elisabeth Hagström. 
 
169 § Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.  
 

170 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota käsiteltäväkseen lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä.  

 
171 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja 

Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 24.5.2012 tekemät päätökset täytäntöön. 
 

172 §  Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013–2015, Raamien hyväksyminen 
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
-  että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana 

käytetään vuoden 2013 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin 
käytön korotus on 4,32 % käyttösuunnitelmasta 2012, 

-  että käyttötalouden talousvuosille 2014–2015 lasketaan 2,5 % korotus vuosien  
 välille ja 
-  että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 

190 000 €:ksi vuoden 2013 talousarviossa. 
 

173 §  Talousarviolainan ottaminen 
  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa 4 000 000 euron talousarviolainan 

Kuntarahoitus Oyj:ltä kymmeneksi vuodeksi. Lainan korko on kiinteä koko laina-ajan 
ja koron indikaatio tämän tyyppiselle lainalle oli 23.5.2012 2,300 % p.a. sisältäen 
0,750 % marginaalin. Lainan todellinen korko vahvistetaan kaksi target-
pankkipäivää ennen lainan nostamista. 

 
174 §   Sami Grannabban ja Pia Ravaldin anomus tonttien yhdistämisestä 
  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä, että tonttien 1 ja 2 tontinjako 

korttelissa 48 Petasmäellä Teerijärven keskustan asemakaava-alueella muutetaan 
niin, että tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi.   
Tarkistus huomioidaan kaavan tulevassa tarkastelussa tai lähellä olevia 
korttelialueita muuttaessa. 

 
175 §  Teerijärven kirjaston urakoitsijoiden valinta  
  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen valita Teerijärven kirjaston 

urakoitsijat avauspöytäkirjan edullisimpien tarjousten perusteella. Ilmanvaihto- ja 
automaatiourakoitsijaa ei valita, vaan suunnitelma tarkastetaan ja pyydetään 
kahdelta edullisimmalta urakoitsijalta tarkennettu tarjous. 

  
176 §  Palvelukohteiden opastus- ja viitoitussuunnitelma, jäsenet Pohjanmaan Liiton 

johtoryhmään liikennemerkkejä varten 
  Kunnanhallitus päätti valita Kruunupyyn kunnan edustajiksi Pohjanmaan 

liikennemerkkien ohjausryhmään kaavoittaja Dan Stenlundin ja elinkeinoelämän 
edustaja Henrik Huhdan. 

 



177 §  Keittiö- ja siivoustoiminnot 1.8.2014 alkaen 
  Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen yhtyä kunnanjohtajan laatimaan 

menettely- ja aikatauluesitykseen koskien keittiö- ja siivoustoimintojen jatkamista. 
 
178 §  Joukkoliikenne, seutulippujen hinnat 
  Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa Ko-Jak seutulippujen hinnaksi 65 €/kk 

1.8.2012 alkaen. 
 
179 §  Päihdeongelmaisten hoitoonohjausohje 
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti toimintaohje-esityksen koskien 

päihdeongelmaisten hoitoonohjausohjetta. Toimintaohje julkaistaan ja otetaan 
käyttöön 1.7.2012. 

 
180 §  Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 2010-

2015, vuosiraportti ja toimenpide-esitys 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tutustua Keski-Pohjanmaan kuntien ja 

Kruunupyyn kunnan turvallisuussuunnitelma 2010 -2015 vuosiraporttiin 2011 sekä 
Toimenpideohjelmaan katuväkivallan ehkäisemiseksi ja lähettää sen edelleen 
valtuustolle.  

 
181 §  Lausunto palvelutasomuutoksista 
  Kunnanhallitus päätti, ettei sillä ole huomauttamista pelastustoimen 

palvelutasopäätöksestä. 
 
182 §  Bernt Storbacka ym:n aloite toimenpiteistä kunnan suuntautumisesta koskevan 

kyselytutkimuksen täytäntöönpanoa vastaan; väliraportti valtuustolle 
  Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle tiedoksi asian aiemmat käsittelyvaiheet. Asiasta 

keskustellaan valtuuston iltakoulussa 14.6. 
 
183 §  Tiedoksiantoasiat 
  Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen tiedoksiantoasiat. 
 
184 §  Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
 

___________________ 
 


