MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA
KUNNANHALLITUS

Nro 6 / 2015

KOKOUSAIKA

16.6.2015 kello 18.30-20.00

KOKOUSPAIKKA:

KUNNANTOIMISTO
Jäsenet
Nivala Kirsti, pj.
Sakko Antti, vpj.
Kalapudas Heikki
Lahti Kari
Leppikorpi Jenna
Pudas Jaana
Takaeilola Juha

paikalla:
x
x
x
x
x
x
x

Muut saapuvilla olleet:
Alaranta Juhani
Pinola Matti
Saukko Päivi
Jokela Kari

Varajäsenet:
Keskikorpi Sointu
Saukko Hannu
Yppärilä Aaro
Mehtälä Heikki
Talus Anitta
Saukko Tapani
Aunio Tanja

Kvalt. pj.
Kvalt. I vpj.
Kvalt. II vpj.
Kunnanjoht., pöytäkirjanp.

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 79 - 91 §

paikalla:
paikalla:
x
x

Sivut: 68 - 76

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien
valinta taikka merkintä
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kalapudas ja Kari Lahti
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Kirsti Nivala

Kari Jokela

Merijärvi 18.6.2015

Heikki Kalapudas

Kari Lahti

_______________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
Merijärvi 23.6.2015
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Toimistosihteeri
Satu Kahlos

Asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta

79 §

Raahen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uusiminen

80 §

Sopimus rakennusvalvontapalveluista

81 §

Lausunto esitykseen Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä

82 §

Hallintokuntien raportit talouden toteutumasta alkuvuonna

83 §

Sijoitussalkun tilanne 30.4.2015

84 §

Pöytäkirjat

85 §

Matti Pinolan eroanomus kunnallisista luottamustehtävistä

86 §

Jäsenen kutsuminen valtuustoon

87 §

Kunnanvaltuuston varapuheenjohtajan valinta

88 §

Jäsenen valinta vapaa-aikalautakuntaan

89 §

Jäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan

90 §

Jäsenen valinta suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan

91 §

Muut asiat

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

16.6.2015

RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN UUSIMINEN
Khall. 79 §

Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt
koulutuskuntayhtymän
uuden
perussopimuksen
kokouksessaan
19.5.2015 ja lähettänyt sen edelleen jäsenkuntiin (Merijärvi, Pyhäjoki,
Raahe, Siikajoki) hyväksyttäväksi. Uuden perussopimuksen on määrä
tulla voimaan 1.1.2016 lukien.
Merkittävin muutos aikaisempaan on tapahtunut yhtymän hallinnossa,
jossa jäsenkuntien valtuustoille samoin kuin yhtymähallitukselle tulee
enemmän vastuuta. Perussopimuksen 5 § mukaan jäsenkuntien
valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin yhtymän ylintä päätösvaltaa.
Valtuustot mm. hyväksyvät yhtymän talousarvion sekä hyväksyvät
tilinpäätöksen ja myöntävät vastuuvapauden. Mikäli kuntien valtuustot
eivät saa syntymään yhtäpitäviä päätöksiä, kutsutaan koolle
yhtymäkokous (6 §). Yhtymäkokouksessa Merijärven kunnalla on kaksi
paikkaa yhteensä 16 paikasta. Yhtymähallituksessa Merijärvellä on yksi
paikka yhteensä 11 paikasta. Yhtymään perustetaan myös jäsenkuntien
kunnanjohtajista, yhtymähallituksen puheenjohtajasta ja yhtymäjohtajasta
koostuva
omistajaohjausryhmä,
joka
koordinoi
kehittämistoimintaa, valvoo talousarvion toteutumista ja edistää
yhteistyötä (9 §).
Yhtymän toiminta tulee perussopimuksen 14 § mukaisesti rahoittaa
valtionosuuksilla ja yhtymän omilla tuloilla. Mikäli harjoitetaan
valtionosuuksiin oikeuttamatonta toimintaa, rahoitusta voidaan hakea
elinkeinoelämältä ja jäsenkunnilta. 1.5.2015 voimaan tulleen uuden
kuntalain mukaisesti alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös
kuntayhtymiin. Kunnat ovat velvollisia osallistumaan alijäämän
kattamiseen, mikäli sitä ei muutoin saada tehtyä. Onkin erittäin tärkeää,
että kuntayhtymien talous saadaan pidettyä tasapainossa eivätkä
jäsenkunnat joudu rahoittamaan toimintaa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää Raahen koulutuskuntayhtymän uusitun
perussopimuksen valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen mukaisilla
lisäyksillä täydennettynä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
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16.6.2015

SOPIMUS RAKENNUSVALVONTAPALVELUISTA
Khall. 80 §

Kunnanhallitus myönsi 20.5.2015 § 73 tekninen johtaja Tuomo Perälälle
virkavauden 8.6.-31.12.2015. Teknisen johtajan viransijaisuus on
julistettu auki ja virkaa hoitamaan pyritään saamaan sijainen
loppukesästä alkaen.
Teknisen johtajan virkaan on kuulunut myös rakennusvalvonta, josta
säädetään lailla. Merijärven kunnan palveluksessa ei ole ketään, joka
pystyisi rakennusvalvonnan lakisääteiset tehtävät hoitamaan ennen
viransijaisen saamista. Kalajoen kaupungin kanssa on sovittu, että
Kalajoki myy lakisääteisen rakennusvalvonnan Merijärven kunnalle
(liite). Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes teknisen johtajan
virkaan on saatu lain pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö.
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy Kalajoen kaupungin kanssa laaditun
sopimuksen lakisääteisten rakennusvalvonnan palveluiden hoitamisesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO ESITYKSEEN KELAN VAKUUTUSPIIRIEN YHDISTYMISESTÄ
Khall. 81 §

Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 §:n mukaan
Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit,
jotka
määrää
Kansaneläkelaitos
kuultuaan
asianomaisia
kunnanhallituksia.
Kelan hallitus on hyväksynyt pääjohtajan esityksen uudesta
organisaatiosta 18.12.2014. Hallituksen päätöksen mukaan Kela on
tulevaisuudessa yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Toiminta
suunnitellaan niin, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla
vaivattomasti ja helposti. Perinteiden toimistoverkoston rinnalla
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä ovat muut palvelukanavat (esim. sähköinen asiointi). Vaihtoehtoisia palvelukanavia
kehitetään jatkuvasti.
Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös
hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin
toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä
erityisvastuurajoja (erva-alueita). Tämän vuoksi maahan esitetään
muodostettavaksi 1.1.2016 lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen,
Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen. Tällä hetkellä Suomi on jaettu
kolmeen alueeseen, jotka sisältävät 7-10 vakuutuspiiriä kukin. Tällä
hetkellä Merijärvi kuuluu Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiriin, jatkossa
Pohjoiseen vakuutuspiiriin. Vakuutuspiiriuudistus ei Kelan mukaan
koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan
ratkaisutoiminnan organisoitumiseen.
Asiasta on pyydetty kuntien lausuntoja 14.8.2015 mennessä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa asiasta
seuraavan lausunnon:
Kelan vakuutuspiirirajojen uudistaminen vastaamaan toiminnan tarpeita
ja muiden viranomaisten aluerajoja on perusteltua toiminnan
selkiyttämisen kannalta. Valtakunnallisen sote-ratkaisun saamisen
kannalta olisi perusteltua odottaa päätöksen täytäntöönpanoa ja sovittaa
vakuutuspiirit sote-linjauksen mukaisesti.
Huolimatta
uusien
palvelukanavien
kehittämisestä,
toimistoverkon tulee jatkossakin kattaa koko maa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kelan
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HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA
Khall. 82 §

Kunnanhallitus hyväksyi 21.1.2015 § 4 vuoden 2015 talousarvion
toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti
talousarvion seurantaa. Hallintokuntien tulee toimittaa alustavat raportit
alkuvuoden talouden toteutumasta kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SIJOITUSSALKUN TILANNE 30.4.2015
Khall. 83 §

Merijärven kunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli 30.4.2015 yhteensä
2.746.419 euroa. Salkun arvo kasvoi vuoden alusta 142.357 euroa eli
5,18 %.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 84 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Vapaa-aikalautakunta 19.5.2015
- Tekninen lautakunta 4.6.2015
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MATTI PINOLAN EROANOMUS KUNNALLISISTA LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Khall. 85 §

Kuntalain 33 § mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 37 § mukaan
luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen,
jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi
päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannaan käytäntöön heti.
Matti Pinola on ilmoittanut muuttaneensa ja vaihtavansa samalla
kotikuntaa. Vaihdoksen johdosta hän anoo eroa kaikista kunnallisista
luottamustehtävistään Merijärven kunnassa. Matti Pinola on toiminut
kuluvalla valtuustokaudella kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja,
vapaa-aikalautakunnan jäsenenä, keskusvaalilautakunnan jäsenenä sekä
jäsenenä suhteellisten vaalien vaalilautakunnassa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Matti Pinolalle
myönnetään ero kaikista kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta pois
muutosta aiheutuneen vaalikelpoisuuden menetyksen takia. Päätös
pannaan käytäntöön heti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄSENEN KUTSUMINEN VALTUUSTOON
Khall. 86 §

Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, Kuntalain
11 § mukaisesti valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai
yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.
Koska Matti Pinola on menettänyt vaalikelpoisuutensa Merijärven
kunnan luottamustehtäviin, hänen tilalleen kunnanvaltuustoon tulee
kutsua uusi jäsen. Merijärven kunnanvaltuuston perussuomalaisten
ryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Juha Takaeilola.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Juha Takaeilola
kutsutaan kunnanvaltuuston jäseneksi jäljellä olevaksi valtuuston
toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Khall. 87 §

Matti Pinola on toiminut kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana kuluvan
valtuustokauden. Koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan
luottamustehtäviin, tulee valtuuston valita uusi varapuheenjohtaja.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden
varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄSENEN VALINTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTAAN
Khall. 88 §

Matti Pinola on toiminut vapaa-aikalautakunnan jäsenenä kuluvan
valtuustokauden ajan. Koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa
kunnan luottamustehtäviin, tulee valtuuston valita uusi jäsen hänen
tilalleen vapaa-aikalautakuntaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden
jäsenen vapaa-aikalautakuntaan Matti Pinolan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄSENEN VALINTA KESKUSVAALILAUTAKUNTAAN
Khall. 89 §

Matti Pinola on toiminut keskusvaalilautakunnan jäsenenä kuluvan
valtuustokauden ajan. Koska hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa
kunnan luottamustehtäviin, tulee valtuuston valita uusi jäsen hänen
tilalleen keskusvaalilautakuntaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden
jäsenen keskusvaalikuntaan Matti Pinolan tilalle jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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JÄSENEN VALINTA SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTAAN
Khall. 90 §

Matti Pinola on toiminut suhteellisten vaalien lautakunnan jäsenenä
kuluvan valtuustokauden ajan. Koska hän on menettänyt
vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustehtäviin, tulee valtuuston valita
uusi jäsen hänen tilalleen ko. lautakuntaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden
jäsenen suhteellisten vaalien vaalikuntaan Matti Pinolan tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Khall. 91 §

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista
jotka merkittiin tiedoksi:
-

-

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Pohjois-Pohjanmaan kuntapäivät
pidetään Oulussa 18.9.2015
Kunnanjohtaja toi tiedoksi työpajatoiminnan tilanteen huoltoaseman
kiinteistössä
Keskusteltiin keskustan kehittämishankkeesta ja siihen liittyvästä
aitta-hankkeesta
Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että kunnan uudet kotisivut on otettu
käyttöön
Kunnanjohtaja toi tiedoksi teknisen johtajan viransijaisen
hakutilanteen, sovittiin kunnanhallituksen kokous ke 24.6. jolloin
päätetään
haastatteluun
kutsuttavat,
haastattelut
pidetään
mahdollisuuksien mukaan ma/ti 6./7.7. klo 16. Valinta pyritään
tekemään samalla viikolla.
Tekninen lautakunta pidetään 2.7.2015

