
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 4/2013, 18.2.2013 
 
 
75§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
76 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bengt-Johan Skullbacka ja Liane Byggmästar. 
 
77 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslistaa täydennetään pykälällä 90 Ehdotus jäsenistä sosiaali- ja 

terveydenhuoltolautakuntaan sekä ruotsinkieliseen jaostoon.  
 
78 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
79 § Ehdotus jäsenestä ja varajäsenestä ympäristöterveyslautakuntaan 2013–2016 

Kunnanhallitus esittää 
- että kunnanvaltuusto tekee ehdotuksen jäsenestä ja varajäsenestä Keski-
Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyslautakuntaan vuosiksi 2013–
2016. 
 

80 § Varajäsenen valinta Pietarsaaren seudun perheasiain neuvottelukeskuksen 
johtokuntaan 2013–2014 

 Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Ann-Marie Granholmin varajäseneksi 
Pietarsaaren seudun perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2013–
2014. 

 
81 § Vanhusneuvoston valinta 
 Kunnanhallitus asetti vanhusneuvoston vuosiksi 2013–2014, joka koostuu 

seuraavista jäsenestä: 
 Elisabeth Björkfors varajäsen Maj-Britt Näse 
 Holger Ahlskog  ” Inger Björk 
 Anita Forsbacka  ” Harry Byskata 
 Sune Krokfors  ” Bertel Björkqvist 
 Nils-Anders Granvik ” Guy Storbacka 
 Puheenjohtajaksi valittiin Sune Krokfors ja varapuheenjohtajaksi Nils-Anders 

Granvik. 
 Hallituksen edustajaksi vanhusneuvostossa valittiin Liane Byggmästar ja 

varajäseneksi Bertel Riippa. 
 
82 § Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen yhtyä kunnanjohtajan 
ehdotukseen ja esittää valtuustolle 

 - että asetetaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen arviointiryhmä.  
 
83 § Määräraha veteraanipäivän viettämiseksi 2013 

Kunnanhallitus ehdottaa 
 - että kunnanvaltuusto osoittaa 2 000 € käyttövaroistaan vuoden 2013 

veteraanipäivän viettämiseksi 
 
84 § Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö, kuntarakennelakiluonnos 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, 
- että Kruunupyyn kunta antaa lausunnon kommenttina tärkeimpiin 
muutosehdotuksiin, samalla valtuusto toteaa, 



- että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja hoitoalan vertikaalinen 
integraatio ovat kiireysjärjestyksessä ensimmäisinä ja että ehdotetut muutokset 
kuntarakennelakiin eivät tarjoa realistisia ratkaisuja tähän kysymykseen, koska 
sellaisia kuntia ei tulla muodostamaan, jotka pystyisivät yksin kantamaan vastuuta 
tästä kysymyksestä. 
 

85 § Aluehallintoviraston tiedoksianto hakemuksesta; Djupsjöbackan vesivoimala 
 Kunnanhallituksella ei ole huomauttamista Oy Herrfors Ab:n hakemuksesta. Hakija 

pyytää Djupsjöbackan vesivoimalan rakentamishankkeen aloittamisen ja 
loppuunsaattamisen määräaikaan pidennystä.  

 
86 § Kiinteistön ostaminen; Kvarnbon päiväkoti 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
- että ostaa n. 6 200 m2 suuruiset tonttialueet niihin kuuluvine rakennuksineen sekä 
yhteyksineen liitteessä olevan kauppakirjaluonnoksen ehdoin, liite 3, 300 000 
euronkauppahinnalla. 
- että rasitustodistus tulee olla nähtävillä kokouksessa 
- että kesävesijohtoa ja viemäriä käsittelevä kohta selvennetään ja 
- että kauppakirja täydennetään ehdolla siitä, että myyjän on vastattava 
maatutkimuksesta ja mahdollisista saneerauskustannuksista. 
 
Bertel Riippa ilmoitti eriävän mielipiteen päätöksen johdosta ja jätti kirjallisen 
vastalauseen ennen pöytäkirjan tarkastamista. 
 

87 § Varastohallin ostaminen Kruunupyyn Sähkölaitoksen tarpeita varten 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
- että ostaa Kruunupyyn Sähkölaitoksen lukuun n. 5 300 m2

 suuruiset tonttialueet 
varastorakennuksineen sekä liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin 
ehdoin 100 000 euron kauppahinnalla. Sähkölaitos suorittaa kauppahinnan suoraan 
myyjälle. 
 

88 § Selvitys vuonna 2012 tehdyistä kuntalais ja valtuustoaloitteista 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
- että selvitys vuonna 2012 tehdyistä aloitteista kirjataan tiedoksi ja toteaa 

 - että Bernt Storbackan ym. aloite ei ole enää ajankohtainen. 
 
89 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
90 §  Ehdotus jäsenistä Kokkolan sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan sekä 

ruotsinkieliseen jaostoon vuosiksi 2013 – 2016, uusi käsittely 
Kunnanhallitus esittää 
- että kunnanvaltuusto ehdottaa 2 jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä 
yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuoltolautakuntaan Kokkolan yhteistyöalueella 
toimikaudeksi 2013–2016 
- että kunnanvaltuusto ehdottaa 4 jäsentä ja 4 henkilökohtaista varajäsentä 
ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013 – 2016, siten että sukupuolikiintiöinti 
huomioidaan molemmissa tapauksessa ja 
- että kunnanvaltuusto ehdottaa varapuheenjohtajan ruotsinkieliseen jaostoon 
toimikaudeksi 2013 – 2014 ja puheenjohtajan vuosille 2015–2016. 
 

91 § Kurssiosallistujien valinta ja sisäinen koulutus 
 Kunnanhallitus päätti, että Liane Byggmästar saa osallistua oikeustiede-kurssiin 

Vaasassa. 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että suunnitteilla on koulutusta. Puhemiehistö 

keskustelee asiasta 4.3. 
___________________ 


