
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 4/2017, 27.3.2017

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

61 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sixten Dalvik ja Mikaela Dahlbacka.

62 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että
esityslistaan otetaan uusi pykälä 64: Vahvistuskirje tilintarkastajalle. Seuraavien
asioiden numerointi muuttuu tämän mukaan.

63 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 tilinpäätöksen siihen kuuluvine
toimintakertomuksineen ja liitetietoineen. Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat
jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä
valtuuston käsiteltäväksi.

64 §. Vahvistuskirje tilintarkastajalle
Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja vt. kunnanjohtaja
allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen
tilintarkastajalle koskien Kruunupyyn kunnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa
1.1. – 31.12.2016.

65 § Valtiovarainministeriön kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta –reformin
parlamentaarisen työryhmän väliraportista.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan ehdottamat kyselyvastaukset
kommentteineen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

66 §. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Kunnanhallitus toistaa 31.10.2016 ilmaisemansa näkemykset samasta asiasta ja
pitää esitettyä täydennystä hyvänä.

67 §. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.
Kunnanhallitus hyväksyy vt. kunnanjohtajan ehdottamat kyselyvastaukset.

68 §. Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö maakuntien rahoitusta koskevan
lakiluonnoksen täydentämiseksi
Kunnanhallitus päätti hyväksyä vt. kunnanjohtajan ehdotuksen.

69 § Rantayleiskaavan muutoksen hyväksyminen, Stora Seljes, rakennusoikeuden
siirtäminen
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunta hyväksyy kaavamuutoksen.

70 § Pohjanmaan maakuntakaava 2040; virkistysalueiden ja -kohteiden päivittäminen
Pohjanmaan liitto pyytää kunnan kannanottoa uusista virkistys- ja ulkoilupaikoista.
Kunta toteaa vastauksenaan että
- Kruunupyyn urheilukeskuksen yhteydessä on myös rantalentopallokenttä
- Alavetelin urheilukeskuksen yhteydessä on rata radio-ohjattaville autoille
- Seljesin vaellusreittiä ei enää ylläpidetä



- Seljesin harjutietoihin voitaisiin lisätä "Pohjanmaan Punkaharju"
- Ehdotetaan, että Kortjärvi ja Överbyggåsen ei lasketa virkistysalueiksi, Kortjärven
vaellusreitti voisi sen sijaan olla uusi virkistysalue
- Ulkoilu- ja pyöräilyreitit ovat ajan tasalla, Kivjärven Trappvägen (Rapputie)
voitaisiin ottaa mukaan suunnitelmaan
- Juuri peruskorjattu Åbackan riippusilta (Perhonjoki) voisi olla uusi virkistyskohde
- Heimsjön "Pohjanmaan helmi" ja Teerijärven kotiseututalo voisi olla uusia virkistys-
/turistikohteita
- Torgaren pappila voisi olla uusi virkistys-/turistikohde

71 §. Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö: selvitys Pohjanmaan keskusta- ja
kyläverkostosta
Kunnanhallitus päätti hyväksyä selvityksen Pohjanmaan keskusta- ja
kyläverkostosta mutta painottaa samojen kriteerien merkitystä koko maakunnan
alueella ja pitää kyläkriteerien mahdollista laajentumista tulevaisuudessa hyvin
toivottavana asiana.

72 §. Optiman kuntayhtymän perussopimus
Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotuksen Optiman
kuntayhtymän uudeksi perussopimukseksi.

73 § Kunniamerkit 2017
Kunnanhallitus antoi ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.

74 § Nuorisoneuvoston jäsenten valinta
Kunnanhallitus valitsi seuraavat jäsenet nuorisoneuvostoon jäljellä olevaksi
toimikaudeksi:
jäsen: varajäsen:
Björkqvist Fredrik Sandbacka Ted
Broända Jenny Ollqvist Emilia
Karlström Fredrik Sandbacka Oscar
Klemets Joakim Holmbäck Hugo
Lindgren Susan Ploomann Merilin
Mannström Matilda Bengtsson Tindra
Svartsjö Ida Vidjeskog Vilma
Liane Byggmästar on kunnanhallituksen edustaja nuorisoneuvostossa ja Elisabeth
Hagström on varaedustaja.

75 § Kunnantoimiston henkilökunnan lomat 2017
Kunnanhallitus päätti, että Kunnantalo on lomien johdosta suljettu ajalla 3.7 -
4.8.2017. Tarvittavia palveluja on kuitenkin saatavilla ja maksuvelvoitteet ja
kuulutukset hoidetaan sulkemisesta huolimatta. Lomaraha maksetaan 14.7.2017.
Työnantaja toivoo, että työntekijät vaihtavat lomarahan tai sen osan vapaaksi.

76 § Vt. kunnanjohtajan loma
Kunnanhallitus vahvistaa kunnanjohtajan vuosiloman 2017 seuraavasti:
26.5.2017, 10.7-6.8.2017, 11.8.2017, 27-29.12.2017 ja 2-5.1.2018, yhteensä 30
päivää.
Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan anomuksen lomarahaosan
vaihtamisesta vapaaksi: 8-14.1.2018 (5 päivää) ja 5 vapaapäivää sovitaan
myöhemmin hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Malin Brännkärr ilmoitti esteellisyyttä ja poistui paikaltaan tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.

77 § Lautakuntien pöytäkirjat



Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- rakennuslautakunta, 14.3.2017
- ympäristölautakunta, 21.3.2017
- tekninen lautakunta, 22.3.2017

78 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

79 §. Muita asioita
Ei asioita.

__________________


