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KUNNANHALLITUKSEN VAALI
Khall. 48 §

Valtuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenten
keskuudesta puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Kunnanvaltuusto on 21.6.2017 § 21 valinnut kunnanhallituksen, jonka
toimikaudeksi päätettiin kaksi vuotta. Valtuuston tulee valita
kunnanhallitus oman toimikautensa loppuajaksi.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto suorittaa
kunnanhallituksen vaalin ja valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018
HAL 26.03.2019 § 16

Talous- ja hallintojohtaja esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen.
Koulutuskuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Yhtymähallituksen
on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajan
tarkastettavaksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot, talousarvion
toteutumisvertailu sekä toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa
oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
yhtymähallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. Yhtymähallitus
tekee päätöksen tilikauden tuloksen käsittelystä.
Koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 toimintatuotot olivat yhteensä
12 311 885 euroa, toimintakulut 11 266 652 euroa ja toimintakate 1 045
233 euroa talousarvion mukaisen tavoitteen oltua 633 769 euroa.
Vuoden 2018 talousarvioon verrattuna toimintatuotot toteutuivat 111 %
ja toimintamenot 108 %. Rahoituserien, poistojen ja poistoeron lisäyksen
jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 288 648 euroa. Tilikauden
tulojen ja menojen suhdetta talousarvioon havainnollistaa taulukko 1.
Taulukko 1

Kuntayhtymän tilinpäätös käsitellään YT -toimikunnan kokouksessa
25.3.2019 §:ssä 5.
Päätösehdotus: Kuntayhtymän hallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
2. ohjaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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3. valtuuttaa
talousjohtajan
tarvittaessa
tekemään
toimintakertomukseen
ja tilinpäätökseen teknis-taloudellisia
muutoksia ennen jäsenkuntien valtuustokäsittelyä
4. esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden tulos kirjataan
taseeseen yli-/alijäämätilille.
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Päätös: Hallitus hyväksyi ehdotuksen.
HAL 23.4.2019 § 27

Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöstä on oikaistu
Pohjois-Pohjanmaan Liiton rahoittamaan ”Kovat teräkset – Raskaat
rakenteet” –hankkeeseen sisältyneiden investointien osalta. Hankkeen
aikana toteutetut investoinnit on alkuperäisesti kirjattu hankeen
kustannuspaikalle menoiksi kuntayhtymän tuloslaskelmaan. Koska
kysymyksessä ovat pitkävaikutteiset investoinnit, ne ovat aiheellista
esittää kuntayhtymän investoinneissa taseessa vaikuttavana eränä.
Investointien arvo on yhteensä 747 436,48 ja niihin on kohdistunut
vastaavan suuruinen avustus Pohjois-Pohjanmaan Liitolta (70%) ja
omarahoitusosuus (30%).
Kuntayhtymän tuloslaskelmaan sisältyneen ”Kovat teräkset – raskaat
rakenteet” – hankkeen kustannuspaikan alkuperäisiä kirjauksia on
oikaistu siirtämällä hankkeen tulot (avustus ja omarahoitusosuus) ja
investointimenot kuntayhtymän pitkävaikutteisiin investointeihin
taseeseen. Oikaisukirjaukset ovat seuraavat:
Kalustoinvestointien (747 436,48 €) kirjaus:
Per ”Koneet ja kalusto/metalli" -tili (tilinro. 1165) 747 436,48 € (kp
290
An ”Kalusto” -tili (tilinro. 4580) 747 436,48 € (kp 290).
Saadun Pohjois-Pohjanmaan liiton avustuksen (70 %) kirjaus:
An ”Koneet ja kalusto/metalli" -tili (tilinro. 1165) 523 205,54 € (kp 290)
Per ”Hankkeiden tuet”-tili (tilinro. 3331) 523 205,54 € (kp 290, projekti
nro 2010)
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Raahen kaupungin maksaman (30 %) omarahoitusosuuden kirjaus:
An ”Koneet ja kalusto/metalli "-tili(tilinro. 1165) 224 230,92 € (kp 290)
Per ”Muut tuet ja avustukset" -tili (tilinro. 3330) 224 230,92 € (kp 270).
Oikaisu ei vaikuta kuntayhtymän vuoden 2018 tulokseen ainoastaan
tuloslaskelman sisältyneet tulot ja menot ovat vähentyneet samassa
suhteessa.
Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi.
Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi.
TARK 17.05.2019 § 24

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 9.5.2019 esittänyt
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
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tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on
esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta
·
·
·

merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018
saattaa tilintarkastuskertomuksen jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi
esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2018 tilinpäätös
hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielimen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös: Hyväksyttiin.
Khall. 49 §

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää, että
- kunnanvaltuusto merkitsee Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden
2018 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
- kunnanvaltuusto hyväksyy Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden
2018 tilinpäätöksen ja myöntää osaltaan kuntayhtymän hallintoa ja
taloutta hoitaneille toimielimen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville
viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS
TARK 10.04.2019 § 15

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.
arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää.
Lautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään
selvityksiä arvioinnin tuloksista.

t

Hallitus antaa valtuustolle
arviointikertomus antaa aihetta.

lausunnon

Alustava luonnos arviointikertomuksen
lautakunnan jäsenille ennen kokousta.

toimenpiteistä,

sisällöksi

joihin

toimitetaan

Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää käytettävissä
aineiston pohjalta keskustella arviointikertomuksen sisällöstä.

olevan

Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Marko Salmela poistui tämän asian käsittelyn aikana klo
10.50.
TARK 17.05.2019 § 23

Ehdotus arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä.
Päätösehdotus: Tarkastuslautakunta päättää esittää jäsenkuntien
valtuustoille; merkitään liitteenä oleva arviointikertomus tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin.

Khall. 50 §

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää Raahen koulutuskuntayhtymän
vuoden 2018 arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ OULAISTEN KAUPUNGIN MAASELÄNKANKAAN TUULIVOIMAALUEEN YVA-MENETTELYN TARPEESTA
Khall. 51 §

wpd
Finland
Oy
suunnittelee
kahdeksan
tuulivoimalan
tuulivoimapuistoa Oulaisten kaupungin Maaselänkankaan alueelle.
Puisto rajautuu Merijärven kunnan alueeseen. Etäisyys Merijärven
keskustaan on n. 10 km.
Voimassa
olevassa
Oulaisten
Maaselänkankaan
tuulipuiston
osayleiskaavassa on annettu tuulivoimalan alueille (tv-1) määräys, että
tuulivoimapuiston yhteenlaskettu nimellisteho tulee olla alle 30 MW.
Nyt hanketta suunnitteleva yritys on päättänyt nostaa nimellistehon jopa
45 MW. Voimaloiden määrä, sijainti ja maksimikorkeus pysyvät
entisellään, vain yksittäisten voimaloiden tehoa nostetaan.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt v. 2013 päätöksen, jossa
hankkeelta ei edellytetty YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. ELYkeskus on pyytänyt Merijärven kunnalta lausuntoa YVA-menettelyn
tarpeellisuudesta nimellistehon noustessa merkittävästi.
Lausuntopyynnön mukana tullut aineisto toimitetaan kunnanhallitukselle
sähköisesti.
Esitys: Tuulivoima-alueen yhteenlasketun nimellistehon kasvu vaikuttaa
ensisijaisesti
alueen
meluvaikutuksiin
sekä
välkeja
varjostusvaikutuksiin.
Lausuntopyynnön
yhteydessä
toimitetun
selvityksen mukaan kummankaan kohdalla ei voida osoittaa merkittävää
haittojen kasvua. Havainnekuvien perusteella etenkin välkevaikutukset
ovat suurimmat alueen länsipuolella eli Merijärven kunnan alueella.
Myös melutaso nousee Merijärven kunnan puolella merkittäväksi.
Merijärven kunnan puolella ei kuitenkaan ole vakinaista tai lomaasutusta tuulivoimapuiston vaikutusalueella.
Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta ei näe tarpeelliseksi YVAselvityksen laatimista Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuistolle alueen
nimellistehon nostamisen takia.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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JÄSENEN NIMEÄMINEN
TYÖRYHMÄÄN
Khall. 52 §

JOKILAAKSOJEN

ALUEELLISEEN

JOUKKOLIIKENNE-

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa vuoden 2019 aikana
toimialueelleen alueelliset joukkoliikennetyöryhmät. Työryhmien
keskeisimpinä tehtävinä on kehittää viranomaisten hankkimaa
joukkoliikennettä sekä ohjata joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyä
toimialueellaan.
Palvelutasomäärittelyllä
vaikutetaan
erityisesti
tarpeellisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämiseen sekä hankittavan
joukkoliikenteen määrään.
Alueellisilla joukkoliikennetyöryhmillä ei ole toimikautta, vaan ne
asetetaan toistaiseksi. Asettamisesta tehdään myöhemmin erillinen
päätös. Työryhmät kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa, ja
kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää myös videoyhteyden
välityksellä. Ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää alkusyksystä 2019.
Osallistujille ei makseta kokouksista erillistä palkkiota.
Jokilaaksojen alueellinen joukkoliikennetyöryhmä asetetaan Alavieskan,
Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan,
Oulaisten, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven, Sievin, Siikalatvan ja
Ylivieskan muodostamalle alueelle. ELY-keskus pyytää edellä
mainittuja kuntia, Pohjois-Pohjanmaan liittoa sekä Jokilaaksojen
koulutuskuntayhtymää nimeämään edustajansa työryhmään. Työryhmää
voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin muiden tahojen edustajilla.
Esitys: Kunnanhallitus päättää nimetä Merijärven kunnan edustajaksi
alueelliseen joukkoliikennetyöryhmään tekninen johtaja Esa Linnalan ja
varajäseneksi kunnanjohtaja Kari Jokelan.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2019 KUTSUNNOISSA
Khall. 53 §

Merijärven ja Alavieskan yhteinen kutsuntatilaisuus järjestetään
Alavieskassa 25.9.2019. Kutsunnat koskevat vuonna 2001 syntynyttä
ikäluokkaa.
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää
alueen kuntia nimeämään edustajansa ja näiden varahenkilöt vuoden
2019 kutsuntalautakuntiin.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan ja tälle
varahenkilön vuoden 2019 kutsuntalautakuntaan seuraavasti.
- varsinainen jäsen Kai-Pekka Laitala
- varajäsen Matti Salmu
Päätös:

HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA
Khall. 54 §

Kunnanhallitus hyväksyi 24.1.2019 § 7 vuoden 2019 talousarvion
toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti
talousarvion seurantaa. Hallintokuntien tulee toimittaa alustavat raportit
alkuvuoden (tammi-huhtikuu) talouden toteutumasta kunnanhallitukselle
ja edelleen valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Hallintokuntien raportit esitellään kokouksessa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 55 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6.5.2019
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 22.5.2019
- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 24.4.2019
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 27.3.-11.6.2019
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

