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VUODEN 2019 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO
Khall. 40 §

Vuoden 2019 talousarviossa yhteisöjen ja järjestöjen toimintaavustuksiin on varattu 20.000 euroa. Talousarviokäsittelyssä toimintaavustusten jako on jätetty kunnanhallituksen päätettäväksi. Avustukset
on ilmoitettu haettavaksi Kuntatiedotteessa 21.3.2019.
Yhteisöjen ja järjestöjen avustuksia maksetaan myös vapaaaikalautakunnan talousarviosta. Hakijoina on osin samoja yhdistyksiä.
Toiminta-avustuksia on haettu seuraavasti:
- Eläkeliiton Merijärven yhdistys
- Merijärven 4H-yhdistys
- Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry
- Ylipään Nuorisoseura
Yhteensä

500 €
20.000 €
300 €
100 €
20.900 €

Esitys: Kunnanhallitus päättää jakaa toiminta-avustukset seuraavasti:
- Eläkeliiton Merijärven yhdistys
- Merijärven 4H-yhdistys
- Ylipään Nuorisoseura
Yhteensä

350 €
19.600 €
50 €
20.000 €

Kunnanhallitus käy lisäksi periaatekeskustelun toiminta-avustusten
jaosta koko kuntaa koskien.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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VARHAISKASVATUKSEN SIIRTO MERIJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSTOIMELLE
Siv.ltk. 11 § / 15.4.2019

Merijärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kalajoen
kaupungin perusturvapalvelut isäntäkuntaperiaatteella. Yhteistoimintasopimus astui voimaan 1.1.2009. Varhaiskasvatus siirtyi Kalajoella
sivistystoimen alaisuuteen vuoden 2015 alusta, missä yhteydessä
Merijärven ja Kalajoen välistä yhteistoimintasopimusta muutettiin siten,
että
varhaiskasvatuspalvelut
tuottaa
Kalajoen
sivistystoimi.
Varhaiskasvatuspalvelujen siirtoa Merijärvelle pohdittiin jo tässä
vaiheessa, mutta kunta päätti tuolloin jatkaa palvelun ostamista
Kalajoelta.
Merijärvelle valmistuu kesällä 2020 uusi esikoulu-päiväkoti
koulukeskuksen alueelle.
Päiväkoti aloittaa toiminnan 1.8.2020.
Kyseessä on kunnan ensimmäinen päiväkoti.
Ryhmäperhepäivähoidosta luovutaan uuden päiväkodin toiminnan aloittaessa.
Sivistystoimenjohtaja sai tehtäväksi aloittaa valmistelut varhaiskasvatuspalveluiden siirtämisestä takaisin Merijärven kunnan
toiminnaksi Merijärven sivistystoimen alaisuuteen. Valmistelua on tehty
yhteistyössä Kalajoen varhaiskasvatusjohtaja Tuula Haapalan kanssa.
Tuula Haapala on jäänyt eläkkeelle ja yhteistyötä jatketaan uuden
varhaiskasvatusjohtajan kanssa.
Uuteen päiväkotiin tulee 36 paikkaa, joista 12 paikkaa pienten (0-3
vuotiaat) ja 24 paikkaa isojen (3-5-vuotiaat) ryhmään. Tarkoituksena
olisi myös säilyttää mahdollisuus perhepäivähoitoon. Liitteestä näkyy
arvio palkkakustannuslaskelmasta ja henkilöstön tarpeesta. Siinä on
tehty vertailua nykyisen ja tulevan tilanteen osalta.
Nykyisestä varhaiskasvatushenkilöstöstä 4 henkilöä on toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa. Näiden neljän työntekijän osalta täytyy
muutoksen toteutuessa käydä yt-neuvottelut siirtymisestä Merijärven
kunnan palvelukseen. Muut työntekijät ovat määräaikaisia.
Kalajoen varhaiskasvatusjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta
siirto voitaisiin toteuttaa 1.1.2020 alkaen siten, että aluksi Merijärvi
palkkaisi päiväkodin johtajan 1.1.2020 lähtien. Hän ottaisi haltuun
päivähoidon johtamisen Merijärvellä, aloittaisi päiväkodin muun
henkilöstön rekrytoinnin suunnittelun ja sen toteutuksen kevään 2020
aikana, suunnittelisi uuden päiväkodin toimintakulttuuria ja käytänteitä.
Lisäksi hän voisi toimia kevään ja kesän ajan Koivutuvan
kasvatushenkilönä.
Sähköinen
hallinto-ohjelma
tulisi
olla
käyttökunnossa ennen päiväkodin ottamista käyttöön. Päiväkodinjohtaja
saisi perehdytystä tehtävään ja muuttuvaan tilanteeseen Kalajoen
varhaiskasvatuksen johdolta.
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Uuden päiväkodin aloittaessa 1.8.2020 päiväkodinjohtaja vastaisi
päiväkodin johtamisesta ja päivähoidon kokonaisvaltaisesta ohjaamisesta
mukaan lukien päivähoitopäätökset. Päiväkodin johtaja tekisi alustavien
suunnitelmien mukaan noin puolet työajasta kasvatustyötä isojen
ryhmässä. Hänen lähin esimiehensä olisi sivistystoimenjohtaja.
Erityislastentarhanopettajan palvelun tarve vaihtelee, mutta on arviolta 4
tuntia viikossa. Rekrytoinnissa voi huomioida tarpeen esittämällä
päiväkodinjohtajan ja varhaiskasvatuksen
opettajien haussa toiveen
erityislastentarhanopettajan koulutuksesta. Tarpeen vaatiessa palvelua
voisi pyrkiä ostamaan naapurikunnista.
Merijärvellä on toiminut koulun yhteydessä esiopetusryhmä elokuusta
1997 alkaen. Ajatuksena on, että esiopetus olisi jatkossakin koulun
esiopetusryhmänä. Päiväkodin, esiopetuksen ja koulun välille saadaan
uuden päiväkodin myötä toimiva jatkumo.
Kiinteistöhuollon tuki tulee uuteen eskari-päiväkotirakennukseen
teknisen toimen kautta. Ruokapalvelun ja siivouksen järjestämistä
aletaan suunnitella kevään aikana.
Varhaiskasvatukseen on varattu vuoden 2019 talousarvioon 453 250 €.
Summa sisältää lasten kotihoidontukea 140 000 €. Vuoden 2018
vahvistamattoman tilinpäätöksen mukaan Merijärven varhaiskasvatuksen kustannukset olivat 437 677 € (TA 2018 410 000 €), josta
lasten kotihoidontuen osuus oli 123 840 €.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle varhaiskasvatuksen siirtoa Merijärven kunnan tuottamaksi palveluksi 1.1.2020
alkaen.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi
päätösesityksen.

yksimielisesti

sivistystoimenjohtajan

Arja Röyttä jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Khall. 41 §

Esitys: Kunnanhallitus esittää varhaiskasvatuksen siirron Merijärven
kunnan omaksi toiminnaksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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LISÄTALOUSARVIO JOKIHELMEN OPISTON TOIMINTAAN
Siv.ltk. 22 § / 6.5.2019

Jokihelmen opisto teki 3 500 € lisätalousarvioesityksen 7.11.2018.
Esitys käsiteltiin
kunnanhallituksessa 20.11.2018 (§ 84) ja valtuusto
hyväksyi lisämäärärahan esityksen mukaisesti 19.12.2018 (§ 39).
Lisämääräraha ei riittänyt kattamaan vuoden 2018 talousarvion
ylityksiä, vaan Jokihelmen opistolta tuli maaliskuussa 7 959,59 €
lisälasku vuodelta 2018. Jokihelmen opiston rehtori ja apulaisrehtori
ovat laatineet liitteenä olevan selvityksen talousarvion ylityksen syistä
sekä toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, jotta jatkossa
vältyttäisiin lisäkustannuksilta.
Merijärvellä käytiin 16.4. ylimääräinen kuntaneuvottelu, jossa
keskusteltiin tilanteesta. Paikalla olivat Jokihelmen opiston edustajina
rehtori Anu
Hultqvist,
apulaisrehtori Paula Paukkeri ja
suunnittelijaopettaja Arto Leponiemi. Kunnan edustajina olivat
kunnanjohtaja Kari Jokela, sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju ja vapaaaikaohjaaja Raili Esko. Kutsutut luottamushenkilöt eivät päässeet
palaveriin. Kuntaneuvottelussa tarkennettiin etukäteen laadittua
selvitystä ja siihen opiston rehtori teki lisäyksiä käydyn keskustelun
perusteella. Samassa yhteydessä käytiin läpi kuntalaiskysely, joka on
myös liitteenä.
Kuntaneuvottelussa sovittiin,
että sivistystoimenjohtaja
laatii
lautakunnalle 7 959,59 € lisätalousarvioesityksen vuoden 2019
määrärahoihin. Jokihelmen opiston lisälasku tuli maaliskuussa, joten se
jouduttiin kirjaamaan vuodelle 2019, vaikka se koskeekin vuotta 2018.
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 22 200 € kansalaisopistotoimintaan, joten lisälasku vie lähes 36 % kuluvan vuoden
määrärahoista.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle 7 959,59 € lisämäärärahan
myöntämistä Jokihelmen opiston toimintaan vuodelle 2019.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi
päätösesityksen.

Khall. 42 §

sivistystoimenjohtajan

Esitys: Kunnanhallitus esittää Jokihelmen opiston toiminnan
lisämäärärahan 7.959,59 € valtuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös:
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KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN VALINTA
Khall. 43 §

Kuntouttava työtoiminta on ostettu Merijärven 4H-yhdistykseltä, jonka
palveluksessa on ollut määräaikainen työntekijä tehtävää hoitamassa.
Hänen työsuhteensa 4H-yhdistyksen kanssa päättyy 31.5.2019.
Kunnanhallitus päätti 16.4.2019 § 38, että kuntouttava työtoiminta
siirretään kunnan omaksi toiminnaksi ja kunta palkkaa kuntouttavan
työtoiminnan ohjaajan. Avoimesta työpaikasta on ilmoitettu
Kuntatiedotteessa, TE-palveluissa, kunnan kotisivuilla sekä kunnan
facebook-sivuilla.
Kelpoisuusehtona tehtävään oli sosiaalialan tutkinto (AMK, aiempi
opistoasteinen tutkinto tai muu soveltuva alan koulutus) sekä
työkokemus. Tehtävä täytetään toistaiseksi, tehtävässä noudatetaan 4 kk
koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on
toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen
toimen vastaanottamista.
Paikkaa haki määräaikaan 9.5.2019 klo 15.00 mennessä yhteensä 10
henkilöä (liite). Hakijoista haastatteluun kutsuttiin Paula Jukkola, Marjo
Nahkala ja Jussi Puurunen. Haastattelut tehdään keskiviikkona
15.5.2019.
Esitys: Kunnanhallitus päättää
1. Perustaa Merijärven kuntaan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan
vakituisen toimen. Toimenhaltija työskentelee kunnanhallituksen
alaisuudessa ja hänen esimiehenään toimii kunnanjohtaja.
2. Valita toimeen hakemusten ja haastattelujen perusteella henkilön.
Esitys valittavasta henkilöstä annetaan kokouksessa.
Päätös:
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VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Khall. 44 §

Tilintarkastajat ovat pyytäneet kuntien sekä kuntayhtymien johdolta eli
kunnanhallituksen puheenjohtajalta ja kunnanjohtajalta kirjallisia
vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistusilmoituskirjeet, joita
tilintarkastajat nykyisin pyytävät vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen
yhteydessä ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä,
että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat
tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset
tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja
velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten.
Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että
vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon
odotetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioista tai
sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja
pystyäkseen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset.
BDO Audiator Oy on pyytänyt Merijärven kunnanhallitukselta
allekirjoitetun vahvistusilmoituskirjeen liittyen tilikauden 1.1.31.12.2018 tilintarkastukseen (liite). Kunnanhallituksen puolesta hallitus
voi valtuuttaa puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittaneet kirjeen
kunnanhallituksen puolesta.
Esitys:
Kunnanhallitus
päättää
valtuuttaa
kunnanhallituksen
puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
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SIJOITUSSALKUN TILANNE TAMMI-HUHTIKUU 2019
Khall. 45 §

Kunnan sijoitussalkun suuruus oli 30.4.2019 yhteensä 2.577.944 €
(liite). Salkun markkina-arvo kasvoi 31.12.2018-30.4.2019 kaikkiaan
176.596 €. Markkina-arvon kasvu perustui korkosijoitusten kasvuun,
osakkeiden ja muiden sijoitusten arvo
heikkeni hieman
vuodenvaihteesta.
Kunnan sijoitussalkun tuotto on ollut keskimäärin lähes 3,5 % vuodessa
laskettuna sijoitustoiminnan alusta 31.12.1999 eli nykytilanteessa
vuosituotto olisi 89.454 €. Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen
kuukauden osalta salkun tuotto oli 7,39 %.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE TAMMI-MAALISKUU 2019
Khall. 46 §

Kunnan tulos vuodelta 2018 oli alijäämäinen 343.738 euroa. Suurimpina
tekijöinä heikkoon tulokseen olivat heikko tuloverokertymä sekä
valtionosuuksien pieneminen. Talouden tilanne on jatkunut saman
suuntaisena kuluvan vuoden alussa.
Talouden toteutumassa ajalta 1.1.-31.3.2019 verotuloista oli toteutunut
ainoastaan 22,8 % talousarviosta kertymän ollessa 64.000 € ennakoitua
pienempi ja 50.000 € alle vuoden 2018 vastaavan ajankohdan (liite).
Toimintakuluista oli toteutunut 26,2 % eli 127.000 € yli ennakoidun.
Vuoden takaiseen tilanteeseen kasvua oli 230.000 €. Toimintatuotot
toteutuivat hieman ennakoitua paremmin toteumaprosentin ollessa 26,9
%. Toimintakate oli 100.000 € talousarviossa ennakoitua heikompi ja
168.000 € edellisvuotta heikompi.
Toimintakulujen kasvusta valtaosa johtuu sosiaali- ja terveystoimen
kustannusten kasvusta. Sote-kustannusten toteutuma oli 27,7 %
talousarviosta eli 117.000 € yli arvioidun. Kasvu edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan oli 169.000 €. Pääosin kasvu tuli
terveysmenoista ja erityisesti erikoissairaanhoidosta, jonka kustannukset
kasvoivat vuodesta 2018 yhteensä 93.000 €. Erikoissairaanhoidon
toteutuma oli 31,3 % eli 100.000 € yli arvioidun.
Liitteenä oleva budjetin toteutuma ei sisällä kohdassa ”Muut
rahoitustuotot” sijoitustuottoja, joita ei ole ehditty alkuvuodelta kirjata.
Laskennallinen 25 % (3 kk) osuus talousarviosta niiden osalle on 33.506
€. Tällöin alkuvuoden vuosikate oli -82.833 € ja laskennallinen tulos
-180.926 €. Tuloksen laskemiseen on käytetty 25 % osuutta koko
vuoden poistoista.
Kunnan talous ei ole kääntynyt alkuvuonna toivotusti parempaan
suuntaan. Heikko alkuvuosi ennakoi heikkoa tulosta myös kuluvalle
vuodelle. Talouden kääntäminen vaatii korjaavia toimenpiteitä.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee tammi-maaliskuun talouskatsauksen
tiedoksi.
Kunnanhallitus keskustelee toimenpiteistä talouden korjaamiseksi.
Päätös:
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 47 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6.5.2019
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 8.4.2019
- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 24.4.2019
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 27.3.-21.5.2019
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

