
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 16/2013, 21.10.2013 
 
 
 
259 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
260 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Filppula ja Bertel Riippa. 
 
261 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 
262 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
263 §  Concordian avustusanomus lentoaseman markkinoimiseksi 
  Kunnanhallitus päätti myöntää Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordialle  

20 250 euron markkinointiavustuksen. 
 
264 §  Sosiaali- ja terveystoimen lisämääräraha-anomus vuoden 2013 talousarvioon 
  Sosiaali- ja terveyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on pyytänyt Kruunupyyn 

kunnan lausuntoa oikeudesta toimintakulujen ylitykseen talousarviossa 2013. 
Kunnanhallitus ehdottaa  
- että kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanjohtajan lausunnon.   

 
265 §  Ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä 

selvitysalueesta 
  Kunnanhallitus esittää valtuustolle  
  - että Kruunupyyn kunta ilmoittaa valtiovarainministeriölle, että kunta aikoo osallistua 

kahden alueen kuntaliitosselvitykseen, Kokkolan kaupungin ja Pietarsaaren seudun 
selvitysalueisiin, kyseisten alueiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti 

 
266 §  Takauksen uusiminen; Pensionärshemsföreningen i Nedervetil 
  Kunnanhallitus päätti jatkaa Alavetelin eläkeläiskotiyhdistyksen lainan 

vanhentumisaikaa 10 vuodella. 
 
267 § Kunnansihteerin vaali 
 Kunnansihteerin virka on tullut täytettäväksi entisen viranhaltijan jäädessä 

eläkkeelle. Hakuaikana saatiin 10 hakemusta, yksi hakemus toimitettiin myöhässä.   
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  
 - että hakijoista valitaan kunnansihteerin viran haltija.  
 Carola Stolpe-Fagernäs ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut tämän pykälän 

käsittelyyn. Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjäksi valittiin kunnanjohtaja. 
 
268 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2014 
 Kunnanhallitus esittää  
 - että kunnanvaltuusto vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuonna 2014 

seuraavasti:  
 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % 
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 % 
 muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,10 % 
 rakentamattomat rakennuspaikat 2,00 % 
 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 % 
 voimalaitosten veroprosentti 2,60 % 
 



269 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 
 - että kunnan veroprosentiksi vuodelle 2014 vahvistetaan 20,0 % 
 
270 § Kevyen liikenteen järjestelyt seututiellä 748 
 Kunnanhallitus yhtyy teknisen päällikön ehdotukseen ja ottaa määrärahat vaiheelle 

2 vuoden 2014 talousarvioesitykseen. Määräraha vuodelle 2013 otetaan 
liikenneturvallisuushankkeita varten varatuista määrärahoista. 

 
271 § Bengt-Johan Skullbackan aloite: metsätilan myynti 
 Kunnanhallitus päätti vastauksena aloitteeseen todeta, että kunnan metsänomistus 

on taloudellisesti ja metsätaloudellisesti perusteltua ja että suunnitelman mukaiset 
hakkuut antavat tasaisen ja kestävän tuoton, mikä on myös pitkällä aikavälillä 
suositeltavaa myynnin sijasta. Kunnanhallitus päätti ilmoittaa tekniselle 
lautakunnalle, että vasta laadittua metsätaloussuunnitelmaa on noudatettava ja että 
siellä esitetyt kiireelliset toimenpiteet pannaan täytäntöön välittömästi. 

 
272 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
273 § Muut asiat  
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.  
 

___________________ 


