
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 10/2013, 3.6.2013 
 
 
164 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
165 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harry Öst ja Elisabeth Hagström. 
 
166 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista muutetaan Bertel Riipan ehdotuksesta siten, että § 167 Lautakuntien 

pöytäkirjat käsitellään viimeisenä.  
 
167 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota lautakuntien kokouksissa tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.  
 
168 §  Kunnanvaltuuston pöytäkirja  
  Kunnanhallitus päätti panna valtuuston 16.5 tekemiä päätöksiä täytäntöön. 
 
169 § Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014–2016   Raamien hyväksyminen 

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle 
-  että käyttötalouden ja tuloslaskelman määrärahojen laskemisen pohjana 

käytetään vuoden 2014 raamiehdotuksessa ehdotettuja määrärahoja, jolloin 
käytön korotus on 1,48 % käyttösuunnitelmasta 2013, 

-  että käyttötalouden talousvuosille 2015–2016 lasketaan 1,5 % korotus vuosien 
välille ja 

-  että liikelaitos Kruunupyyn Sähkölaitoksen tuottovaatimus vahvistetaan 190 000 
euroksi vuoden 2013 talousarviossa. 

 
170 § Takauksen vanhentumisajan keskeyttäminen, Kruunupyyn Energiaosuuskunta 
 Kunnanhallitus hyväksyy Kruunupyyn Energiaosuuskunnan lainan nro 106520-

6127407 takauksen vanhentumisajan keskeytyksen. 
 
171 § Talousarviolainan ottaminen 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa 4 000 000 euron talousarviolainan 

Kuntarahoitus Oyj:ltä kymmeneksi vuodeksi. Lainan korko on kiinteä koko laina-ajan 
ja koron indikaatio tämän tyyppiselle lainalle oli 22.5.2013 1,989 % p.a. sisältäen 
0,85 %:n marginaalin. Lainan todellinen korko vahvistetaan kaksi target-
pankkipäivää ennen lainan nostamista.  

 
172 § Seutulipun hinta 
 Kunnanhallitus vahvisti Kokkola-Pietarsaari alueen (Ko-Jak) seutulipun hinnaksi 70 

€/kk 1.8.2013 alkaen 
 
173 § Viran suorittamisvelvollisuuden muutos, henkilöstösihteeri 
 Kunnanhallitus päätti, että henkilöstösihteeri Sissi Brännbackan tehtäväkuvaus 

muutetaan henkilöstö- ja hallintopäälliköksi ja että viran suorittamisvelvollisuus 
muutetaan Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain (2003/304) 23 §:n nojalla. 
Henkilöstösihteeriä on kuultu asian tiimoilta. 

 Järjestely on määräaikainen 3.6.2014 asti ja arviointi tehdään vuoden 2013 lopussa. 
Kunnanvaltuustoa tiedotetaan asiasta seuraavassa kokouksessa. 

 Sissi Brännbacka ilmoitti esteellisyydestä eikä osallistunut tämän pykälän 
käsittelyyn. Kunnanjohtaja Michael Djupsjöbacka toimi sihteerinä tämän pykälän 
ajaksi. 

 
 



174 § Anomus oikeudesta perustaa uusi päivähoidon ohjaajan virka Kruunupyyn alueelle 
 Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että sivistyslautakunta annettujen 

talousarviomäärärahojen puitteissa palkkaa päivähoidon ohjaajan määräaikaisesti 
ajalle 1.8.2013 – 31.12.2013. Arvioitu kustannus 25 000 €. Kunnanhallitus ottaa 
kantaa viran perustamiseen ja jatkoon talousarviovuodesta 2014 alkaen 
talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2013. 

 
175 § Kunnan edustaja, Ähtävänjokirahasto 
 Kunnanhallitus nimesi Harry Östin edustajaksi ja Hans-Erik Lindgrenin 

varaedustajaksi  Ähtävänjokirahastoon. 
 
176 § Vuoden  2013 korjaus- ja energia-avustukset 

Kunnanhallitus päätti myöntää avustusta vanhusten ja vammaisten asuntojen 
korjaustoimintaan yhteensä 33 449 €. Tarveharkintaista energia-avustusta 
myönnetään yhteensä 10 178 €. Yksi hakemus hylättiin.  
Bertel Riippa ja Mikaela Dahlbacka ilmoittivat esteellisyydestä eivätkä osallistuneet 
asian käsittelyyn.  
 

177 §  Viheralueen ostaminen, Suurjoentie, Kruunupyyn keskusta 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle  

 - että ostaa noin 1,11 ha suuruisen määräalan tilasta Wikman I RNr 13:162 
Överbråtön kylässä hintaan 2 500 euroa. Myyjä on Bodil Wikman.  

 Kunta vastaa kaikista kuluista, joita syntyy kauppakirjan, lainhuudon ja lohkomisen 
yhteydessä. 

 
178 § Asunnon muuttaminen, Centralskolan 
 Kunnanhallitus antaa tekniselle toimelle luvan käyttää tämän vuoden 

investointitalousarviossa olevaa 25 000 euron odottamatonta saneerausmäärärahaa 
Centralskolanin vieressä olevan asunnon kunnostamiseksi esiopetusryhmää varten. 

 Kunnanhallitus kehottaa sivistystointa järjestämään mahdollisimman pian tiedotus- 
ja keskustelutilaisuus niille perheille, joiden lapsille on myönnetty paikkaa uudessa 
esiopetusryhmässä. 

 
179 § Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, lausuntopyyntö 

yhdistämissuunnitelmista Novia-Arcada 
 Kunnanhallitus päätti, että kunta on samaa mieltä kuntayhtymähallituksen kanssa ja 

tukee ammattikorkeakoulu Novian toimiluvan uudistamista. 
 
180 § Kirjanpitoraportti 1.1 – 30.4.2013 
 Kunnanhallitus päätti merkitä kirjanpitoraportin tiedoksi. 
  
181 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus merkitsi tiedoksiantoasiat tiedoksi. 
 
163 § Muut asiat 
 Muita asioita ei ollut käsiteltävänä. 
 

___________________ 


