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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON
Kalajoen
(Valmistelija: Suvi-Päivi Typpö, taloussihteeri)
PetuLtk 15.08.2019 § 72
Kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 § 125 hyväksynyt Kalajoen
kaupungin vuoden 2019 talousarvion.
Kalajoen kaupunki tuottaa sote -palvelut Merijärven kunnalle,
hyvinvointipalveluiden talousarvio sisältää siten myös Merijärven
palvelujen tuottamisen tulot ja menot.
Merijärven sote -palvelujen vahvistettu talousarvio 2019 (menot):
Palvelualue
€
Hallinto
21.000
Sosiaalipalvelut
1.315.200
Terveyspalvelut
2.331.500
Ympäristöterveydenhuolto
23.380
Sosiaalipalveluissa lastensuojelun avo- ja laitoshuollon kustannusten
toteutuma on ollut arvioitua huomattavasti suurempaa:
Määräraha 2019 Tot. 1-5/2019 Tot. %
Lastensuojelun avohuolto 11.000 €
7.530 €
68,5
Lastensuojelun laitoshuolto 7.000 €
55.639 €
794,8
Kustannuksiin ei ole pystytty varautumaan ennakkoon ja siten varata
riittävästi määrärahaa vuodelle 2019.
Alustavan laskelman mukaan lastensuojelun määrärahat Merijärven
osalta ylittyvät vuoden loppuun mennessä yhteensä 150.000 €. Tätä ei
pystytä kattamaan muista Merijärven sote -palveluiden määrärahoista.
Taloussihteeri:
Perusturvalautakunta päättää esittää Merijärven kunnalle 150.000 €:n
lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2019 talousarvioon lastensuojelun
avo- ja laitoshuollon kustannuksiin.
Hyvinvointipalvelujohtaja:
Perusturvalautakunta hyväksyy taloussihteerin esityksen.
Perusturvalautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Khall. 76 §

Esitys:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2019
talousarvioon myönnetään 150.000 € lisämääräraha lastensuojelun avoja laitoshuollon kustannuksiin Kalajoen perusturvalautakunnan esityksen
mukaisesti. Määräraha kohdistetaan kustannuspaikalle 3713 4301.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ESITYS PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMISESTA
Khall. 77 §

Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavan esityksen:
”Merijärven kunta on päättänyt siirtää varhaiskasvatuksen takaisin
kunnan omaksi toiminnaksi sivistyslautakunnan alaisuuteen 1.1.2020
alkaen (Siv.ltk.11§/15.4.19, Khall. 41§/21.5.19 ja Kvalt. 12§/19.6.19).
Koulukeskuksen
alueelle
rakennetaan
parhaillaan
esikoulupäiväkotirakennusta. Päiväkoti otetaan käyttöön 1.8.2020.
Esitän päiväkodin johtajan viran perustamista 1.1.2020 alkaen. Johtajan
työnkuva ja palkkaus määritellään ennen rekrytoinnin aloittamista.
Muut virat ja toimet perustetaan myöhemmin. Joitakin työntekijöitä
siirtyy vanhoina työntekijöinä YT-neuvotteluiden kautta Kalajoen
kaupungin palveluksesta Merijärven kunnan palvelukseen.
Merijärvellä 4.9.2019
Jari Ylikulju, rehtori-sivistystoimenjohtaja”
Hallintosäännön 13 § mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta, virkanimikkeen muuttamisesta sekä virkasuhteen
muuttamisesta työsuhteeksi. Avoinna olevan viran täyttämiseen antaa
luvan kunnanhallitus.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto
perustaa Merijärven kuntaan päiväkodin johtajan viran. Päiväkodin
johtaja toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa.
Kunnanhallitus päättää myös, että mikäli valtuusto perustaa päiväkodin
johtajan viran, sivistyslautakunta voi välittömästi valtuuston päätöksen
jälkeen ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin viran täyttämiseksi.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2019
Khall. 78 §

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2019 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019
(liite).
Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 30.6. talousarvion
mukaisesti toteutuman ollessa 53,4 %. Viime vuoden tilannetta ollaan
selvästi edellä. Toimintakulut toteutuivat ennakoitua selvästi
suurempina, toteutuma oli 53,1 %. Viime vuotiseen verrattuna kulut
olivat 452.000 € suuremmat. Suurimpana tekijänä kasvuun on erityisesti
sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu. Muiden toimintojen
osalta talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti. Valtionosuuksien
toteutuma oli 49,8 % ja verotulojen 44,9 %.
Vuosikate 30.6.2019 oli -199.140 €, joka on huomattavasti heikompi
kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTISOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall. 79 §

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tärkein tehtävä.
Tämän tehtävän tukemiseksi sekä kuntien ja maakunnan elinvoiman
vahvistamiseksi uudistetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus
vuosille 2019-2025 (liite). Sopimuksen tarkoitus on tukea kuntien
strategisen
tason
ihmislähtöistä
hyvinvointijohtamista
ja
yhteiskehittämistä sekä rakenteiden uudistamista.
Hyvinvointisopimuksen sisällön valmistelu on ollut laaja-alaista ja
intensiivistä. Valmisteluun ovat keskeisimmin osallistuneet kuntien
sivistysjohto sekä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohto
tiiviissä yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) sekä Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kanssa. Myös kuntien hyvinvointiyhdyshenkilöitä on
informoitu ja heiltä on saatu palautetta. Asia on esitelty kuntajohtajille
kuntajohtajatapaamisessa 19.6.2019. Pohjois-Pohjanmaan liitto on
johtanut valmisteluprosessia.
Pohjois-Pohjanmaan
maakuntahallitus
hyväksyi
19.8.2019
kokouksessaan omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen ja päätti lähettää sen jäsenkuntiinsa sekä maakunnan
sosiaali- ja terveyskuntayhtymiin hyväksymiskäsittelyihin.
Hyvinvointisopimuksen allekirjoittaminen tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointifoorumissa Ylivieskassa, Kulttuurikeskus Akustiikassa
31.10.2019. Allekirjoituksella kunnat sitoutuvat sopimuksen sisällön
toteuttamiseen. Sopimus tulee voimaan sopimuksen allekirjoituspäivänä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointisopimuksen vuosille 2019-2025 ja valtuuttaa kunnanjohtajan
allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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OMISTAJANVAIHDOSHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN
Khall. 80 §

Pohjois-Pohjanmaan alueella n. 42 % yrityksistä on suunnitellut
toteuttavansa omistajanvaihdoksen tulevien kymmenen vuoden aikana.
Koko maassa vastaava luku on n. 40 %.
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjillä on ollut aiemmin Restartup – vaihtoehto
yrittäjyydelle -hanke jonka jälkeen on tarkoitus käynnistää yhteinen
hanke Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien kesken.
Mukana hankkeessa on koko Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakuntien alue ja palvelun tarkoitus on olla kuntien omien palveluiden
tukena. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.
Peruspalvelun lisäksi maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun
tehtävänä on kehittää toimintaa ja luoda uudenlainen palvelumalli
yrittäjien käytettäväksi. Kehitystyön lisäksi on tärkeää saada alueen
omistajanvaihdoksen ekosysteemi toimivaksi, jotta toimijat tuntevat
toisensa. Palvelu aloittaa toiminnan heti ensi vuoden alussa 1.1.2020.
Merijärven kunnan rahoitusosuus hankkeeseen on 147 €. Kalajoen
kaupunki on osaltaan päättänyt mukanaolostaan. Merijärvisille yrittäjille
osallistuminen hankkeeseen tapahtuu Kalajoen yrityspalveluiden kautta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta osallistuu PohjoisPohjanmaan Yrittäjien ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjien yhteiseen
omistajanvaihdoshankkeeseen.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SALKKURAPORTTI 31.8.2019
Khall. 81 §

Kunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli 31.8.2019 yhteensä 2.619.059
€ (liite). Salkun tuotto oli vuoden alusta 9,12 %.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee salkkuraportin 31.8.2019 tiedoksi.
Päätös:

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 82 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 27.8.-16.9.2019
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

