
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 5/2015, 30.3.2015 
 
 
85 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 
 
86 § Pöytäkirjan tarkastus 
 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikaela Dahlbacka ja Anders Forsberg. 
 
87 § Esityslistan hyväksyminen 
 Esityslista hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä pykälään 101 Muut asiat: 
 -  Peter Svartsjö ym. jättävät aloitteen  
 -  Hans Sandström kertoo ajankohtaisia asioita maakuntaviestin 

järjestelytoimikunnan kokouksesta. 
 
88 § Lautakuntien pöytäkirjat 
 Kunnanhallitus ei ota seuraavan lautakunnan tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen: 
 - tekninen lautakunta 11.3.2015 
 
89 § Kunnanvaltuuston pöytäkirja 
 Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 19.3.2015 pidetyn kunnanvaltuuston 

kokouksen päätökset. 
 
90 § Kunniamerkit 2015 
 Kunnanhallitus päätti antaa ehdotuksensa kunniamerkkien myöntämiseksi.  
 
91 § Äänestysaluejako 
 Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, ettei ehdota muutettavaksi 

äänestysalueiden lukumäärää. 
 
92 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoitus 
  Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti vuoden 2014 tilinpäätöksen siihen kuuluvine 

toimintakertomuksineen ja liitetietoineen.   
  Tilinpäätös allekirjoitettiin ja asiakirjat jätettiin tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 

tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä valtuuston käsiteltäväksi. 
 
93 § Vahvistuskirje tilintarkastajalle 
  Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja 

allekirjoittavat hallituksen puolesta vahvistuskirjeen ja toimeksiantokirjeen 
tilintarkastajalle koskien Kruunupyyn kunnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa 
1.1. – 31.12.2014. 

 
94 § Takauksen uusiminen; Pensionärsföreningen i Kronoby rf  
 Kunnanhallitus päätti jatkaa Pensionärsföreningen i Kronoby rf lainan vanhentumis-

aikaa 10 vuodella. 
 
95 § Kruunupyyn asemakaavan tarkistus;  nähtävänä pitäminen 
 Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän 

ajaksi. Samalla pyydetään lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. Hallitus 
painottaa erityisesti lausunnon pyytämistä Kruunupyyn kunnanosalautakunnalta. 

 



96 §  Urakoitsijoiden valinta, Ådalenin koulun peruskorjaus 
 Kunnanhallitus päätti valita seuraavat urakoitsijat teknisen päällikön esityksen 

mukaan:  
 - Rakennusurakoitsija  
  (ilmastointitila, saneeraustyöt): Pinalto Oy  
 - Sähköurakoitsija:  ACU Elektro   
 - Putkiurakoitsija:   VVS-Sandström  
 - Ilmastointiurakoitsija:  Ab G Koskela Oy   
 Hans Sandström ja Susanne Hongell ilmoittivat esteellisyydestä eivätkä 

osallistuneet tämän asian käsittelyyn. 
 
97 § Pelastustoimen lausuntopyyntö; palvelutaso 2015-2018 
 Kunnanhallitus hyväksyy pelastustoimen palvelutasopäätösesityksen vuosiksi 2015-

2018  ja antaa tämän pykälän lausuntonaan pelastustoimelle. 
 
98 § Kanslian kesälomaperiaatteet 
 Kunnanhallitus päätti, että Kunnantalo ja Teerijärven toimisto ovat lomien johdosta 

suljettuina viikot 28–31 (6.7 - 2.8.2015).  Palvelua antava toiminta toimii normaalisti. 
Lomaraha maksetaan 15.7.2015. Työnantajapuoli toivoo, että työntekijät vaihtavat 
lomarahan tai sen osan palkalliseksi vapaaksi. 

 
99 § Kunnanjohtajasopimus 
 Kunnanhallitus keskusteli kunnanjohtajan työn tavoitteista ja kirjasi lopuksi 

keskustelun tiedoksi.  
  
100 § Tiedoksiantoasiat 
 Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi. 
 
101 § Muut asiat 
 - Peter Svartsjö ym aloite: pitkän aikavälin suunnitelma siitä, minkälaista hoitoa 

kuntalaiset toivovat ja missä heidät hoidetaan  
 -  Kunnanjohtaja: Koulutus valtuutetuille 
 - Hans Sandström:  raportti Kruunupyyn maakuntaviestin järjestelytoimikunnan 

kokouksesta 23.3.2015 
 Asiat merkittiin tiedoksi. Kunnanhallitus siirtää aloitteen valmisteltavaksi. 
 

 
___________________ 

 
 


