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MERIJÄRVEN KUNNAN KOULUTOIMEN STRATEGIA
Siv.ltk. 15 § / 5.6.2014

Merijärven
kunnan
koulutoimen
strategia
on
päivitetty
kunnanhallituksen nimeämän työryhmän (Khall. §5/15.1.2014) toimesta.
Työryhmään kuuluivat Jari Ylikulju, Taina Palola, Päivi Ylikulju, Tuula
Sievilä, Piia Saukko, Anna-Maija Jalonen ja Jaana Pudas. Ryhmä
kokoontui 3 kertaa. Kokoontumisten välillä rehtori-siv.tj. työsti
strategiaa viranhaltijatyönä työryhmässä sovitun mukaisesti. Ennen
varsinaista strategiatyötä työryhmä tutustui Merijärven kunnan
strategiaan, koulukohtaiseen ja järjestäjäkohtaiseen laadunarviointiin
sekä opetussuunnitelmauudistukseen.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Merijärven kunnan koulutoimen strategian
ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
päätösesityksen.

Khall. 69 §

yksimielisesti

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää Merijärven kunnan koulutoimen
strategian valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

sivistystoimenjohtajan
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA TEIJO MYLLYOJAN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall. 70 §

Merijärven kunta on rakennuttanut Riihitielle neljän huoneiston
rivitalon. Talossa on kaksi 2H + K + S (57 m2) huoneistoa ja kaksi 3H +
K + S (67 m2) huoneistoa. Talo on valmistunut toukokuussa. Rivitalon
kahden 2H + K + S myynnistä on neuvoteltu ja sovittu alustavasti.
Rivitalon muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi on vireillä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Teijo Myllyojalle rekisteröitävänä olevasta Asunto Oy Merijärven
Pihlajanmarjasta osakkeet nro 68-124, jotka oikeuttavat yhden 2H + K +
S 57 m2 huoneiston hallintaan. Kauppa toteutetaan liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisesti, jonka kunnanhallitus esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Kauppakirja allekirjoitetaan heti, kun Asunto
Pihlajanmarja on rekisteröity kaupparekisteriin.

Oy

Merijärven

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MERIJÄRVEN KUNNAN JA TAUNO
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 71 §

MYLLYOJAN

VÄLISEN

KAUPAN

JA

Merijärven kunta on rakennuttanut Riihitielle neljän huoneiston
rivitalon. Talossa on kaksi 2H + K + S (57 m2) huoneistoa ja kaksi 3H +
K + S (67 m2) huoneistoa. Talo on valmistunut toukokuussa. Rivitalon
kahden 2H + K + S myynnistä on neuvoteltu ja sovittu alustavasti.
Rivitalon muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi on vireillä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Tauno Myllyojalle rekisteröitävänä olevasta Asunto Oy Merijärven
Pihlajanmarjasta osakkeet nro 125-181, jotka oikeuttavat yhden 2H + K
+ S 57 m2 huoneiston hallintaan. Kauppa toteutetaan liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisesti, jonka kunnanhallitus esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Kauppakirja allekirjoitetaan heti, kun Asunto
Pihlajanmarja on rekisteröity kaupparekisteriin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Oy

Merijärven
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PUUTAVARAKAUPAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 72 §

Merijärven kunta omistaa metsää n. 21 ha Kastarin metsäautotien
varressa Ylipäässä. Metsä on osittain hakkuukypsää ja alueelle on
laadittu Metsänhoitoyhdistys Pyhäjokilaakson toimesta hakkuusuunnitelma. Suunnitelman mukaan alueelle tehdään 4,6 ha avohakkuu
josta kertyy n. 600 m3 puutavaraa, lähinnä tukkia.
Tarjouspyynnöt ovat lähteneet puutavaraa ostaville yrityksille 5.6. ja
tarjoukset on pyydetty 12.6. mennessä. Metsänhoitoyhdistys tekee
yhteenvedon
tarjouksista.
Yhteenveto
esitellään
hallitukselle
kokouksessa.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen:
Kunnanhallitus päättää tehdä puutavarakaupan parhaan tarjouksen
tehneen Junnikkalan Saha Oy:n kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN VAKUUTUSYHTIÖN VALINTA
Khall. 73 §

Kunnanhallitus päätti 4.12.2013 § 143, että Merijärven kunta solmii
Novum Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksen kunnan vakuutusten
kilpailuttamisesta sekä kunnan vakuutusten hallinnoinnista vuosina
2014-2017. Novum Oy on kilpailuttanut Merijärven kunnan vakuutukset
ja antanut kunnalle esityksen vakuutusyhtiön valinnasta.
Tarjouskilpailu jaettiin kahteen osaan:
- Osatarjous
1
kattoi
lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen,
vapaaehtoiset henkilövakuutukset
(ryhmätapaturmavakuutus),
omaisuusvakuutukset, ajoneuvovakuutukset ja toimintavakuutukset.
- Osatarjous 2 koski työntekijöiden ryhmähenkivakuutusta.
Tarjoukset pyydettiin kuudelta yritykseltä (Fennia, IF, Kuntien
eläkevakuutus, LähiTapiola, Pohjantähti ja Pohjola). Yrityksistä Fennia
ei antanut tarjousta. Kuntien eläkevakuutus Keva antoi tarjouksen
osatarjoukseen 2. (Liite).
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vakuutustarjoukset liitteessä
esitettyjen arviointikriteerien perusteella seuraavasti:
- Osatarjous 1: Pohjantähti
- Osatarjous 2: Kuntien eläkevakuutus
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA ASTA AUTIO/PERUSTETTAVAN YRITYKSEN VÄLISEN
VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall. 74 §

Asta Autio / perustettava yritys on halukas vuokraamaan Merijärven
kunnan omistaman huoltoasemakiinteistön 1.7.2014 alkaen. Yritys
vastaa huoltoaseman kahvilatoiminnasta, kunta vastaa edelleen
polttoaineenmyynnistä. Polttoaineen myynti tapahtuu jatkossa
pelkästään automaatista ns. kylmänä asemana. Yrittäjältä ostetaan
polttoaineen myyntiin liittyvät oheistoimet: säiliöiden mittaus, hintojen
vaihto ja tapahtumien raportointi. Tehtävät toimenpiteet sisältyvät
kiinteistön vuokraan.
Kunnan ja yrittäjän välille on laadittu vuokrasopimus.
Esitys: Kunnanhallitus päättää vuokrata huoltoasemakiinteistön Asta
Autio / perustettava yritykselle ja hyväksyy kunnan ja Asta Autio /
perustettava yritys välisen vuokrasopimuksen.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti huoltoasemakiinteistön
vuokraamisen Asta Autio / perustettava yritykselle
ja
vuokrasopimuksen pienillä lisäyksillä kohtiin 3 ja 6.

AVUSTUS PYHÄJOKIMELONNALLE
Khall. 75 §

Pyhäjokimelonta XXIII järjestetään 11.-15.6.2014. Melonta alkaa
Pyhäjärveltä ja päättyy Pyhäjoelle. Melonta pysähtyy yhdeksi yöksi (14.15.6.) Pyhänkoskella, jossa järjestetään myös ohjelmaa mm.
koskenlaskunäytös.
Melonnan järjestäjät ovat pyytäneet jokivarren kunnilta
järjestelykulujen kattamiseksi 120 €/kunta ja 200 €/kaupunki.
Esitys: Kunnanhallitus päättää,
Pyhäjokimelontaa 120 eurolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

että

Merijärven

kunta

tukea
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MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

16.6.2014

KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUS VUONNA 2014
Khall. 76 §

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti
valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai
tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn
taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös
paikalliset erityisolosuhteet.
Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on
hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista
toimenpiteistä. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen
myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.
Harkinnanvaraisen valtionosuuden
enintään 20 miljoonaa euroa.

korotukseen

on

käytettävissä

Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta
harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014.

ei hae

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA
Khall. 77 §

Kunnanhallitus hyväksyi 15.1.2013 § 12 vuoden 2013 talousarvion
toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti
talousarvion seurantaa. Hallintokuntien tulee toimittaa alustavat raportit
alkuvuoden talouden toteutumasta kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Hallintokuntien raportit esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 78 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 5.6.2014
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 79 §

OULAISTEN KAUPUNKI
- Lausuntopyyntö
Maaselänkankaan
osayleiskaavaehdotuksesta
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
- Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä
kuntajakoselvittäjän asettamisesta
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

tuulipuiston
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RAAHEN KAUPUNGIN KANNANOTTOPYYNTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
YHDISTYMISEEN
Khall. 80 §

Raahen kaupunginjohtaja on asettanut alkuvuodesta työryhmän
valmistelemaan ammatillisen koulutuksen yhdistymistä. Työryhmään
asettivat jäsenen koulutuskuntayhtymän kunnat, koulutuskuntayhtymä ja
Raahen aikuiskoulutuskeskus.
Työn kuluessa opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 19.3.2014 päivätyllä
kirjeellä tavoitteet toisen asteen koulutuksen rakenteelliseksi
uudistamiseksi, joka asettaa osaltaan reunaehtoja koulutuksen
järjestämiselle syntyvässä uudessa tilanteessa 1.1.2017 uudistettaessa
koulutuksen järjestämisen toimiluvat.
Tämän johdosta työryhmä esittää kuntien valtuustoille, että kunnat
ilmoittavat kantanaan
1. Päämääränä on oman itsenäisen toimiluvan edellyttämän
koulutusyhteisön muodostaminen siihen oikeuttavalla riittävällä
opiskelijamäärällä Raahen seutukuntaan ja siihen koulutuksellisesti
liittyvälle alueelle.
2. Yhteisö muodostetaan liittämällä yhteen ammatillinen nuorisoasteen
koulutus
(Raahen
koulutuskuntayhtymä),
Raahen
aikuiskoulutuskeskus
ja
vapaan
sivistystyön
oppilaitokset
(kansalaisopistot
ja
Raahen
musiikkiopisto).
Selvitetään
mahdollisuutta yhteistyöhön säätiöpohjaisten yhteisöjen kanssa
koulutusalojen täydentämiseksi. Esitetään Raahen kaupungille, että
hankkeelle palkataan selvitysmies ja jatkotyölle nimetään
ohjausryhmä.
3. Yhdistymisen kautta toteutettava kokonaisuus muodostetaan vain
sillä edellytyksellä, että saadaan varmuus pysyvän toimiluvan
saamisesta myös vuoden 2017 alusta jatkavalle toiminnalle.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Merijärven kunta hyväksyy
työryhmän kannanoton kohdat 1-3. Kohdan 2 osalta Merijärven kunta
jatkaa edelleen kansalaisopistoyhteistyötä Jokihelmen opiston kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MUUT ASIAT
Khall. 81 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Antti Sakko tiedusteli missä vaiheessa kunnan kotisivujen uudistus
on. Kunnanjohtaja kertoi, että sivujen ulkoasu on päivitetty ja
tietojen siirto uudelle sivustolle on aloitettu.

