
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 16/2012, 5.11.2012 
 
 
274 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
275 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapani Myllymäki ja Stefan Dahlvik. 
 
276 § Esityslistan hyväksyminen 

Marina Furubacka huomauttaa, että 284 pykälän käsittelyssä tulee huomioida 
edellisessä kokouksessa tehty päätös, § 269. Puheenjohtaja ehdottaa, että § 288 
käsitellään 277 pykälän jälkeen. Elisabeth Hagström ilmoittaa jättävänsä pykälässä 
290 aloitteen.  
Kunnanhallitus päätti huomioida ehdotukset ja muutokset. 

 
277 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
278 § Asemakaavan muutoksen hyväksyminen kortteleissa 147, 148 ja osassa korttelia 

154, Kruunupyyn keskusta 
 Tekninen osasto on laatinut asemakaavan muutoksen Kruunupyyn keskustan 

Jannenkujalle. 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa 

-  että kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen Kruunupyyn 
keskustan kortteleissa 147, 148 ja osassa korttelia 154 sekä niihin liittyvillä 
tiealueilla.  

 
279 § Teerijärven järvialueiden rantayleiskaavamuutoksen hyväksyminen, 

rakennusoikeuden siirto, Nabba 
 Kunnanhallitus päätti 28.11.2011 § 289 käynnistää rantayleiskaavan muutoksen 

siten, että asuntorakennusoikeus siirretään tilalta Ådahl RNr 102:2, Kaitsjön-järvellä, 
tilalle Storstenåker RNr 14:104, Nabballa. 

 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle  
-  että se hyväksyy Teerijärven järvialueiden rantayleiskaavamuutoksen. 

 
280 § Rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, rakennusoikeuden siirto, 

Hästöklubben, Luodonjärvi   
 Kunnanhallitus päätti 16.4.2012 § 120 käynnistää rantayleiskaavan muutoksen 

siten, että tilalta Döragrip RNr 3:71 siirretään rantarakennusoikeus tilalle Döragrip 
Västra RNr 3:70. 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle  
-  että se hyväksyy Luodonjärven rantayleiskaavamuutoksen.   

 
281 § Jätehuolto Niemelä Oy; vaatimus kilpailutuksesta 

Jätehuolto Niemelä Oy on kunnanhallitukselle osoitetulla kirjelmällä vaatinut, että 
kunta kilpailuttaa kunnan kiinteistöjen jätteenkuljetukset. 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen yksimielisesti, että jätteenkuljetuksia 
kunnan kiinteistöiltä ei kilpailuteta, koska kustannukset alittavat kansallisen 
kynnysarvon. 
 

282 § Kiintiöpakolaisten vastaanotto 2013 
Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen ehdottaa kunnanvaltuustolle 
-  että Kruunupyyn kunta sitoutuu vastaanottamaan noin 10–15 burmalaista tai 

afgaanilaista kiintiöpakolaista viimeistään huhtikuussa 2013.  
 



283 § Liane Byggmästar ym. aloite; päätöksenteon kulku kyselyn toimeen panemisessa 
 Liane Byggmästar ym. jättivät kunnanvaltuuston kokouksessa 13.9.2012 aloitteen, 

jossa pyydetään tarkastuslautakuntaa tutkimaan oliko päätöksenteon kulku laillinen 
kun kysely Kruunupyyn kunnan kaikille äänioikeutetuille pantiin toimeen. 
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa kunnanvaltuustolle,  
-   että vastauksena aloitteeseen kyselyn toimeenpanon päätöksenkulusta 

kirjataan tarkastusmuistio ja tarkastuslautakunnan vastaus kunnanvaltuustolle.  
 
284 § Kunnanjohtajasopimuksen arviointi 
 Kunnanhallitus päätti merkitä keskustelun ja arvioinnin tiedoksi. 
 
285 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2013 
 Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle 

-   että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2013 vahvistetaan 19,50 %. 
 
286 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2013 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää  

-  että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013 samalle 
tasolle kuin vuonna 2012 seuraavasti: 
H yleinen kiinteistöveroprosentti 0,75  
H vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,45  
H muut kuin vakituiset rakennukset 1,05 
H rakentamattomat rakennuspaikat 1,50 
H yleishyödylliset yhteisöt 0,00 
H voimalaitokset 2,50 

 
287 § Anomus talousarviomuutoksesta Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollolle 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
-  että 650 000 euron lisätalousarvio myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollolle. 

Päällimmäisenä perusteluna, että määräraha on ollut alibudjetoitu 
erikoissairaanhoidon käyttöennusteen mukaan ja 

-  että Kokkolan kaupunkia kehotetaan käymään läpi lastensuojelun 
kustannukset ennen seuraavaa sopimuskautta, jotta kustannukset vastaavat 
alueemme maalaiskuntien keskiarvoa. 

 
288 § Talousarvio 2013 ja Taloussuunnitelma 2013–2015 – Ensimmäinen käsittely 
 Kunnanhallitus aloitti talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn. Ensimmäisessä 

käsittelyssä käsiteltiin talousarviovuoden 2013 käyttötalousosaa ja tekstit osioissa 
Tavoitteet ja painopistealueet ja Tavoitteet talousarviovuodelle 2013 sekä 
talousarviovuoden 2013 tuloslaskelmaosaa.  

 
289 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus kirjasi tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuksi  
 
290 § Elisabeth Hagströmin aloite; pöytäkirjojen hakutoiminto 
 Elisabeth Hagström jätti kokouksessa kirjallisen aloitteen kunnan kotisivujen 

pöytäkirjatoiminnosta. 
 Kunnanhallitus päätti, että aloite siirretään keskuskanslialle valmisteltavaksi. 
 
291 § Susanne Hongellin aloite; avoimien kokousten arviointi 
 Susanne Hongell jätti kokouksessa aloitteen avointen kokousten arvioinnista. 
 Kunnanhallitus päätti, että aloite siirretään valmisteltavaksi. 
 
 

___________________ 


