
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 3/2017, 6.3.2017

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

43 § Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Göran Strandvall ja Bengt-Johan Skullbacka.

44 § Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

45 § Lautakuntien pöytäkirjat
Kunnanhallitus päätti, ettei se ota lautakuntien pöytäkirjoissa olevia päätöksiä
käsiteltäväkseen:
- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 9.2.2017
- ympäristölautakunta, 14.2.2017

46 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja
Kunnanhallitus päätti panna kunnanvaltuuston 23.2.2017 tekemät päätökset
täytäntöön.

47 § Vt kunnanjohtajan kyselytunti
Kunnanhallitus päätti käydä keskustelua Soiten johdon kanssa taloudesta. Sen
jälkeen kunnanhallitus anoo tarpeen mukaan lisätalousarviota kunnanvaltuustolta.
Soiten on seurattava kuluja käytön mukaisella laskulla/hyvityksellä esim.
neljännesvuosittain. Pohjanmaan maakuntauudistusta valmistelevat työryhmät
saavat vahvistusta Kruunupyystä.

48 § Kuntavaalit 2017, muutoksia keskusvaalilautakunnan kokoonpanoon
Kunnanhallitus nimesi Mats Stenbäckin (KD) keskusvaalilautakunnan uudeksi
jäseneksi. Stenbäck tulee Björn Gripenbergin tilalle.
Kunnanhallitus nimesi uudet varajäsenet keskusvaalilautakuntaan: Mattias
Dahlbacka (sit. SDP) tulee Pekka Välitalon tilalle, Seppo Filppula (RKP) Teuvo
Herrasen tilalle ja Susann Saitajoki Annika Enforsin tilalle.
Kunnanhallitus päätti että uudet valitut tulevat poistuvan jäsenen tai varajäsenen
tilalle, varajäsenten kutsujärjestys ei muutu.

49 § Kuntavaalit 2017, muutoksia vaalilautakuntien kokoonpanoihin
Kunnanhallitus päätti seuraavista muutoksista vaalilautakuntien kokoonpanoihin:
Äänestysalue 2: Henrik Huhta (Kok.) nimetään lautakunnan varajäseneksi (Leif
Svartsjön tilalle).
Äänestysalue 4: Päivi Cainberg (sit. RKP) nimetään lautakunnan varajäseneksi
(Hanna Sandstedtin tilalle)
Äänestysalue 7: Yvonne Skytte (RKP) nimetään lautakunnan varapuheenjohtajaksi
ja Mona-Lisa Grankvist (RKP) lautakunnan uudeksi varajäseneksi (Tuula Lassasin
tilalle).
Kunnanhallitus päätti että uudet valitut tulevat poistuvan jäsenen tai varajäsenen
tilalle, varajäsenten kutsujärjestys ei muutu.

50 § LUOTTAMUKSELLINEN ASIA



51 § Teollisuustontin ostaminen, Yrittäjäntie, Kruunupyyn keskusta
Kunnanhallitus ostaa n. 1,59 ha suuruisen lohkomattoman maa-alueen hintaan
50 000 €

52 § Ympäristövaikutusten arviointi, Kalaveden tuotantolaitos, Keliber Oy
Ympäristölautakunta on käsitellyt asian ja antanut lausunnon 14.2. Kunnanhallitus
merkitsi lautakunnan käsittelyn ja lausunnon tiedoksi ja hyväksyy päätöksen omana
lausuntonaan. Kunnanhallitus painottaa että YVA:ssa tulee selvittää muitakin
vaihtoehtoja kuormituksen vähentämiseksi Isojärvellä. On myös tärkeää että
mahdollinen vedenotto Perhonjoelta arvioidaan tarkasti ettei vesitaso laskee liian
alhaiseksi kuivien kesien aikana.
Pykälä tarkastettiin välittömästi.

53 § Soiten lausuntopyyntö: hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelma 2017-2018
Kunnanhallitus keskusteli ja hyväksyi hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelman
2017-2018 mutta painottaa että hoito ja hoiva on aina annettava potilaan
äidinkielellä ja että yhteistyö maakuntien välillä on mahdollistettava.
Kunnanhallitus pitää kotikäyntien lisäämistä hyvänä asiana esim. kuntoutuksessa ja
sairaanhoidossa, perhekeskukset ovat hyvä asia.
Kunnanhallitus toteaa, että organisaation on toimittava joustavasti. Palveluiden
keskittäminen tai selkeämpi tehtäväjako ei saa estää terveen järjen käyttöä.
Hoitoketjujen tiedonkulku on varmistettava.
Kunnanhallitus peräänkuuluttaa selkeämpiä toimenpiteitä ja mittareita, joilla
vaikutukset asiakkaisiin ja kuntayhtymän jäseniin olisivat helpommin ymmärrettäviä.
Kunnanhallitus painottaa, että budjettikuri on tärkeää suunnitelman toteutuessa.
Kunnanhallitus peräänkuuluttaa selkeitä toimenpiteitä, joilla Kruunupyy pääsee
maan keskiarvoon tarvevakioiduissa menoissa.

54§ Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön lausuntopyyntö
luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vt. kunnanjohtajan kyselyvastaukset.

55 § Maalahden kunnan lausuntopyyntö; Pixne-kliniikan yhteistyösopimus
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Kruunupyyn kunta liittyy Pixne-
kliniikan isäntäkuntaan ja hyväksyy lopullisen sopimuksen, alustavan ehdotuksen
vuositalousarvioksi ja ehdotuksen Pixne-kliniikan palveluluetteloksi.

56 § Avustusten jakaminen 2017
Kunnanhallitus päätti avustaa Botnia 4H:ta 8 500 eurolla. 3 000 euroa siirretään
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle jaettavaksi kunnan kolmelle Folkhälsan-
yhdistykselle uimakoulutoimintaan.

57 § Edustajat maakunta ja sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöryhmään
Kunnanhallitus nimesi kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan jäseniksi
maakunta- ja sote-uudistuksen alueelliseen valmistelutyöryhmään.
Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja toimii varajäsenenä.

58 §. Tiedoksiantoasiat
Merkittiin tiedoksi.

59 §. Kirjelmä ELY-keskukselle
Kunnanhallitus päätti lähettää kirjelmän ELY-keskukselle valtion teiden ja etenkin
Pohj. ja Et. Teerijärventien sekä Kaustisentien kunnossapidosta.

__________________


