
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 10/2015, 17.8.2015

147 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi.

148 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anders Forsberg ja Elisabeth Hagström.

149 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

 § 164 Potilastietojen sähköinen arkistointi, Kruunupyy

150 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, että se ei ota käsiteltäväkseen seuraavissa pöytäkirjoissa olevien
toimielinten päätöksiä:
- ympäristölautakunta, 16.6.2015
- tekninen lautakunta, 17.6.2015
- Alavetelin kunnanosalautakunta, 9.6.2015

151 § Talousarvioraportti 1.1. - 30.6.2015
Talousarvioraportti merkittiin tiedoksi.

152 § Kotouttamistyön ja kotouttamisyksikön uudelleenorganisointi
Kotouttamistoiminnan työryhmä on laatinut ehdotuksen Pietarsaaren seudun
riippumattoman kotouttamisyksikön organisaatiomalliksi ja yhteistyösopimukseksi,
jossa Pietarsaaren kaupunki toimii ylläpitäjänä. Toiminnan uudelleen organisointi on
tarpeen, jotta voidaan vastata kunnille annettuihin kotouttamispalveluja koskeviin
vaatimuksiin.
Pietarsaaren seudun yhteistyölautakunta puoltaa sopimusta. Rahoituksesta
yhteistyölautakunta oli sitä mieltä, että toiminta on mahdollisimman pitkälle hoidettava
ulkoisella rahoituksella. Pietarsaaren kaupunki selvittää kotouttamisyksikön
sijoituspaikan.
Kruunupyyn kunnanhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä yhteistyösopimuksen.

153 § Omarahoitusosuuden hyväksyminen: hanke "Integrerade servicetjänster för invandrare
i Jakobstadsnejden" (integroidut palvelut maahanmuuttajille Pietarsaaren seudulla)
Pietarsaaren seudun kotouttamistyöyksikkö on yhdessä Vaasan kaupungin, Svenska
Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten (YA) -
kuntayhtymän sekä Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon
kuntayhtymän K5 kanssa jättänyt projektihakemuksen 3-vuotiselle hankkeelle, jonka
tavoitteena on kehittää kotouttamistyön alkuvaihetta ja tukea osallisuutta sekä kehittää
kotouttamista helpottavia toimintamalleja.
Kunnanhallitus hyväksyi hankkeen omarahoitusosuuden 3 132,15 €/vuosi kolmen
vuoden aikana, edellyttäen että muutkin kunnat osallistuvat ja ulkoinen rahoitus
järjestyy.

154 § Kunnan edustajien nimeäminen; Pietarsaaren seudun kansainvälistymisohjelman
viiteryhmä
Yhteistyölautakunnan puheenjohtaja on tehnyt aloitteen, että Pietarsaaren seudun
tulee vuosina 2015-2016 panostaa seudun markkinointiin menestyksekkäänä
vientialueena. Yhteistyölautakunta päätti, että kunnat ja kaupungit valitsevat kaksi
edustajaa viiteryhmään ja ilmoittavat näiden nimet yhteistyölautakunnan seuraavassa
kokouksessa.
Kunnanhallitus valitsi Anders Forsbergin ja Elisabeth Hagströmin viiteryhmään. Karin
Saarukka on molempien varaedustaja.



155 § Hallintosäännön uudistaminen
Kunnanhallitus päätti lähettää voimassaolevan hallintosäännön ja virkamiesten
muutosehdotukset lausunnolle lautakuntiin. Kunnanvaltuusto hyväksyy uudistetun
hallintosäännön viimeistään joulukuussa 2015 ja se astuu voimaan 1.1.2016.

156 § Virkanimikkeen muutos; kunnansihteeri
Kunnanhallitus esittää
- että kunnanvaltuusto muuttaa kunnansihteerin viran hallintopäällikön viraksi.
Kunnansihteeri ilmoitti esteellisyyttä ja poistui paikalta. Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjan
pitäjänä tämän pykälän aikana.

157 § Eroanomus virasta
Kunnanhallitus esittää,
- että kunnanvaltuusto myöntää kunnanjohtajalle eron 1. joulukuuta 2015 alkaen
edellyttäen, että varhennettu vanhuuseläke myönnetään.
Tämä pykälä julistettiin välittömästi tarkastetuksi.

158 § Tapani Myllymäen aloite; pormestarimallin käyttöönotto
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asia
käsitellään hallituksen seuraavassa kokouksessa

159 § Kunnanjohtajaviran julistaminen haettavaksi
Kunnanhallitus päätti julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ensi tilassa.
Virka julistetaan haettavaksi ruotsiksi lehdissä Österbottens Tidning, Vasabladet,
Hufvudstadsbladet, Keskipohjanmaa, Kuntarekry sekä kunnan virallisella
ilmoitustaululla ja kotisivuilla.
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valtuuston ja hallituksen puhemiehistöt
muodostavat työryhmän, joka huolehtii rekrytoinnista.
Elisabeth Hagström ilmoitti eriävän mielipiteensä siitä, että virka julistetaan haettavaksi
ennen kuin valtuusto on myöntänyt eron.

160 § Sähköntoimittajan valinta ajanjaksolle 1.10.2015 - 31.12.2018
Kruunupyyn kunta on Enegian toimesta pyytänyt tarjousta sähkön oston
hankintasopimuksesta. Tarjouksen on jättänyt 12 sähköntoimittajaa. Enegian suositus
sähköntoimittajaksi on Nordic Green Energy, jonka tarjous oli edullisin.
Kunnnahallitus päätti valita Nordic Green Energyn sähköntoimittajaksi Enegia
suosituksen mukaan.

161 § Urakoitsijan valinta; Solrosenin päiväkodin lisärakennus
Kunnanhallitus valitsi seuraavat urakoitsijat:

 rakennusurakka: WL Trecon 416 000 € alv 0%
 putkiurakka: VVS Sandström Oy 84 900 €
 sähköurakka: ACU Elektro Ab 49 250 €
 ilmastointiurakka: G. Koskela Ab 43 200 €

Yhteensä: 593 435 € =1510 €/m2 alv 0%
Hans Sandström ja Susanne Hongell ilmoittivat esteellisyyttä ja poistuivat tämän
pykälän käsittelyn ajaksi.

162 § Osallistuminen hankkeeseen "Energiaomavarainen älykäs seutu"
Kunnanhallitus päätti nimetä Stefan Högnabban jäseneksi Energiaomavarainen älykäs
seutu -hankkeen ohjausryhmään.

163 § Tiedoksiantoasia
Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi.



164 § Kruunupyyn potilastietojen sähköinen arkistointi
Kokkolan kaupungin sos. ja terv.lautakunnan ruots.kiel. jaosto ehdottaa, että
Kruunupyyn kunnanhallitus hyväksyy määrittelyhankkeen toteutumisen vuonna 2015 ja
vastaa 7 760 euron kustannuksesta, ja että kunnan talousarviossa vuodelle 2015
otetaan 15 000 - 30 000 euron määräraha tietojen siirtämiseen (tarkat kulut selviävät
määrittelyhankkeen loputtua)
Kunnanhallitus päätti hyväksyä määrittelyhankkeen toteutumisen vuonna 2015 ja
vastaa 7 760 euron kustannuksesta. Muilta osin hanke otetaan huomioon vuoden 2016
budjetissa.

___________________


