
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 2/2012, 6.2.2012 
 
20 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
21 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Peter Albäck ja Peter Svartsjö. 
 
22 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen. 
 
23 § Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä vuoden 2012 käyttösuunnitelmat tehtäväalueille 

Yleinen hallinto ja elinkeinoelämä, Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä Pakolaisten 
vastaanottaminen. 

 
24 § Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuotto 
 Kunnanhallitus päätti jakaa Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisen rahaston tuoton 

seuraavasti: 
• 461,61 € Folkhälsanin Kruunupyyn paikallisosastolle 
• 461,61 € Kruunupyyn kansanopistolle apurahana tytöille 
• Jäljellä oleva 923,23 euron apuraha julistetaan haettavaksi lyhyellä ilmoituksella 

Österbottens Tidning ja Keskipohjanmaa lehdissä sekä ilmoitustaululla ja 
kunnan kotisivulla. 

 
25 § Greger Englundin vapautusanomus luottamustehtävistä 

Greger Englund anoo vapautusta kunnallisista luottamustehtävistään paikkakunnalta 
poismuuton vuoksi. 

 Kunnanhallitus esittää,  
-   että kunnanvaltuusto myöntää anotun vapautuksen,  
-   että Pontus Svartsjö kutsutaan kunnanvaltuuston varsinaiseksi valtuutetuksi,  
- että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen ja puheenjohtajan kunnanvaltuuston   

 suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan,  
-   että kunnanvaltuusto valitsee uuden jäsenen Optima kuntayhtymän valtuustoon,  
-   että kunnanvaltuusto valitsee uuden edustajan Keski-Pohjanmaan edustajain-  

 kokouksiin sekä toteaa  
-   että kaikki tehtävät hoidetaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi, eli vuoden 2012   

 loppuun saakka. 
 

26 § Anomus tonttimaan ostamisesta Påras alueelta, Renfelt/Lahti 
 Kunnanhallitus päätti myydä tonttialueen Påraksen koulun vierellä Katarina Renfeltille 

ja Mika Lahdelle. Alue on n 6 900 m2 määräala tilasta Storöj RNro 24:8 Påraksen 
kylässä. Hinta on 2 €/m2, tonttialueen kokonaishinta on 13 800 €. Laaditaan normaali 
kauppakirja.  

 
27 § Strategian hyväksyminen 
 Kokkolan sosiaali- ja terveyslautakunta on 14.12.2011 § 290 hyväksynyt Keski-

Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan päihde- ja mielenterveysstrategian 2012–
2016 ja esittää sen hyväksyttäväksi kunnille.  

 Kunnanhallitus esittää,  
-   että kunnanvaltuusto hyväksyy strategian.  

 



28 § Lausunnon antaminen: Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2, uusiutuvat energia-
muodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla 

 Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoa Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta.  
 Kunnanhallitus toteaa, että vaihemaakuntakaavaluonnos on tehty huolellisesti 

kehittyneitä menetelmiä käyttäen. Kaavassa osoitettu mahdollinen alue Kruunupyyssä 
ei anna aihetta lisähuomautuksiin Kruunupyyn kunnan osalta. 

 
29 § Osallistuminen TerPS2 -hankkeeseen - hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja 

seuranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa 
 1.5.2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia aiempaa lainsäädäntöä 

vahvemmin terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Kerran valtuustokaudessa 
kunnassa on laadittava laajempi hyvinvointikertomus.  

 Hyvinvointikertomuksen laadintaa helpottamaan on kehitetty sähköistä 
hyvinvointikertomusta. Kehittämistyötä varten haetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
KASTE-rahoitusta jatkohankkeelle, joka on nimeltään Terveempi Pohjois-Suomi2 
(TerPS2) käyttöönotto- ja koordinaatiohanke. Hyvinvoinnin edistämisen johtaminen ja 
seuranta Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyn kunnassa - hanke on Terveempi Pohjois-
Suomi2 - koordinaatiohankkeen osahanke.  

 Keski-Pohjanmaan osahanketta hallinnoi Kokkolan kaupunki. 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen panna asian pöydälle jatkoselvityksiä varten. 
 
30 § Hallituksen aloitteet 
 Hallitus päätti, että selvitys aloitteista, jotka on otettu esille hallituksen kokouksissa 

vuonna 2011 kohdassa Muut asiat, merkitään tiedoksi.  
 Päätettiin yksimielisesti, että aloitteet 1 (Juristipalvelujen ostaminen) ja 3 (Asioiden 

kohtuullinen käsittelyaika) käsitellään erikseen tämän kokouksen kohdassa Muut asiat. 
 Todettiin, että lautakunnille siirretyistä aloitteista on annettava selvitys hallitukselle. 
 
31 § Tiedoksiantoasiat 
 Asiat merkittiin tiedoksi.  
 Sihteeri selvittää kiinnostusta ja hoitaa ilmoittautumiset Kuntaseminaariin Vaasassa 

23.2 ja Kaustisella 22.2. 
 Tiedoksiantoasioiden kohdat e (Puheenjohtajan selvitys toiminnastaan 

kunnanhallituksen kokouksessa 23.1.2012) ja g (jätekuljetukset) käsitellään erikseen 
tämän kokouksen kohdassa Muut asiat. 

 
32 § Aloite: Lakimiespalvelujen ostaminen 
 Kunnanhallitus päätti, että lakimiespalveluja voi ostaa mikäli hallitus päättää, että apu 

on tarpeen. Tarjouksia on pyydettävä naapurikaupunkien lakimiehiltä ja niiden on 
oltava nähtävillä seuraavassa kokouksessa. 

 
33 §  Aloite: Hallinnon ”kohtuullisen” käsittelyajan toteaminen  
 Kunnanhallitus päätti, että vastaukset hallituksen aloitteisiin on annettava viimeistään 

silloin, kun kolmas kokous pidetään aloitteen jättämisestä 
 
34 § Päätöksen toimeenpaneminen - yhteisen maaseutuhallinnon järjestäminen 
 Kunnanhallitus päätti pyytää kirjallisen selostuksen puheenjohtajalta 

maaseutuhallinnon järjestämistä koskevan pykälän käsittelystä kunnanhallituksen 
kokouksessa 23.1.2012. Kunnanjohtajalta ja -sihteeriltä pyydetään kirjalliset kommentit. 
Selostus ja kommentit käsitellään seuraavassa kokouksessa. 



35 §  Jätekuljetukset 
 Kunnanhallitus päätti, että kysymys jätekuljetuksista käsitellään seuraavassa 

kokouksessa.  
 
36 § Esityslistan muutokset 
 Kunnanhallitus päätti, että pykälä Esityslistan hyväksyminen lisätään kokouskutsuun. 
 
37 § Kysely -asian käsittely 
 Kunnanhallitus päätti pyytää kirjalliset selitykset puheenjohtajalta ja kunnanjohtajalta 

pykälästä 19 b) 23.1.2012 (kysely kunnan suuntautumisesta tulevassa 
kuntauudistuksessa). 

 
38 § Kysely kunnan suuntautumisesta 
 Kunnanhallitus päätti, että kysymys kuntalaiskyselystä kunnan suuntautumisesta 

otetaan käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. 
 
39 § Aloite koskien kyselyä 
 Kunnanhallitus päätti, että aloite siirretään valmisteltavaksi. 
 
40 § Aloite koskien hankkeista tehtävää selvitystä 
 Kunnanhallitus päätti, että aloite siirretään valmisteltavaksi 

___________________ 
 
 
 
 


