
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 8/2013, 22.4.2013 
 
 
137 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
138 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bengt-Johan Skullbacka ja Liane Byggmästar. 
 
139 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslistaa täydennetään pykälällä 135, missä Stefan Högnabba kertoo hallitukselle 

sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnasta. Bengt-Johan Skullbacka toivoo 
keskustelua Teerijärven kunnantoimiston ja rakennustarkastuksen miehityksestä. 

 
140 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
141 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja  
  Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 18.4.2013 tekemät päätökset täytäntöön. 
 
142 § Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän tulos 2012 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen käyttää omistajapuhevaltaa ja ohjeistaa 

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän 
yhtymävaltuuston edustajia tekemään yhtymävaltuuston tilikauden 2012 tuloksen 
käsittelyssä esityksen, että jäsen- ja sopimuskunnille tuloutetaan ylijäämästä 1 000 
000 euroa ja kannattamaan tehtyä esitystä. 

 Esitystään kunnanhallitus perustelee sillä, että ei ole tässä kuntien taloudellisessa 
tilanteessa perusteltua siirtää sairaanhoitopiirin velkaa peruskuntien velkataakaksi, 
vaan lyhentää sairaanhoitopiirin velkaa lähimain samassa suhteessa kuin 
peruskunnat lyhentävän omiaan.  

 
143 § Maakuntaviestityöryhmän jäsenen nimeäminen 
 Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajaksi maakuntaviestityöryhmään 

vuosiksi 2013–2016 Stefan Storvall.  
 
144 § Tuoton jakaminen Kruunupyyn kunnan yleishyödyllisestä rahastosta 
 Kunnanhallitus päätti myöntää apurahaa kunnan yleishyödyllisestä rahastosta 

seuraavasti: neljä opiskelijaa Kruunupyyn kunnanosasta saa kukin 55,30 €. 
Hakemuksia ei ole tullut Alavetelistä ja Teerijärveltä, joten siltä osin tämän vuoden 
tuotto siirretään ensi vuoteen. 

 
145 § Avustushakemus; Musikcafé After Eight rf 
 Kunnanhallitus päätti hylätä Musikcafé After Eight rf:n avustushakemuksen etsivää 

nuorisotyötä varten. Perusteluna on, että kunta rahoittaa seudullista etsivää 
nuorisotyötä vuosittain. Avustus vuonna 2013 on 3 486,06 € 

 
146 § Pakolaisten kotouttaminen 
 Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen lähettää asian jatkovalmisteluun. 

Varhaiskasvatusjohtaja kutsutaan seuraavaan kokoukseen kertomaan lisää 
aiheesta.  

 
147 § Kokkolan kaupungin lausuntopyyntö; ehdotus rakennusjärjestykseksi 
 Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Kokkolan kaupungin 

rakennusjärjestysehdotuksesta. 
 



148 § Asemakaavan muutos ja laajennus, Lyttsbacka, Teerijärvi. Korttelin 53 voimaantulo 
 Kunnanhallitus päätti, että Teerijärven Etelä Lyttsbackassa sijaitsevan korttelin 53 

asemakaavamuutos tulee voimaan tällä päätöksellä. 
 
 
149 § ELY-keskuksen Tienpidon suunnitelma 2013–2017 
 Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan esittämään lausuntoehdotukseen ja 

muistuttaa, että samalla kun valtatiellä 13 tehdään päällystystöitä, pitäisi rakentaa 
hidastuskaistoja Murikan, Viitaveden ja Teerijärven keskustan tuloteiden 
liittymäkohtiin. 

 Kunnanhallitus toteaa, että pienempien teiden talvikunnossapidossa on 
parannettavaa. 

  
150 § Ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä, Kerstin Myrskog 
 Kunnanhallitus ilmoittaa kunnanvaltuustolle, 
 - että kunnansihteeri Kerstin Myrskog eroaa virastaan 1.8.2013 alkaen. 
 
151 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
152 § Tietoa sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä Teerjärven kunnantoimiston 

miehityksestä 
 Kunnanhallituksessa käytiin keskustelua sosiaali- ja terveydenhuollon taloudellisesta 

tilanteesta ja henkilöstömuutoksista Teerijärven kunnantoimistossa. 
 Keskustelu merkittiin tiedoksi.  
 
 

___________________ 


