MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA
KUNNANHALLITUS

Nro 3 / 2014

KOKOUSAIKA

19.3.2014 kello 18.30-20.15

KOKOUSPAIKKA:

KUNNANTOIMISTO
Jäsenet
Nivala Kirsti, pj.
Sakko Antti, vpj.
Kalapudas Heikki
Lahti Kari
Lastikka Virpi
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
Leppikorpi Jenna
Saukko Tapani
Eilola Sanna

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

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 34 - 43 §

paikalla:
paikalla:
x
x
x

Sivut: 33 - 42

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Lastikka ja Jaana Pudas
valinta taikka merkintä
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 21.3.2014

Virpi Lastikka

Jaana Pudas

_______________________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJA ON
Merijärvi 26.3.2014
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Toimistosihteeri
Satu Kahlos

Asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta

34 §

Liite

35 §

Tilinpäätös vuodelta 2013
Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja

36 §

Liite

Lausunto Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmasta 2040 ja
maakuntaohjelmasta 2014–2017

37 §

Liite

Aloite / ostotarjouksen tekeminen tonttimaasta

38 §

Nuorten kesätyöllistäminen

39 §

Jäsenen nimeäminen ammatillisen koulutuksen yhdistymistä ja sen
toimintaedellytyksiä valmistelevaan työryhmään

40 §

Varajäsenen nimeäminen Taikua-hankkeen ohjausryhmään

41 §

Pöytäkirjat

42 §

Saapuneet kirjeet

43 §

Muut asiat

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

19.3.2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013
Khall. 34 §

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Merijärven kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 558.413 €, joka on 484 €/asukas (2012: 488.867 € eli 415
€/asukas). Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin 81.381 €.
Vuoden 2013 ylijäämäksi muodostui 232.763 € (2012: 158.625 €).
Toimintamenot vuonna 2013 olivat 7.756.751 € (99,6 % talousarviosta),
kasvua edelliseen vuoteen 4,2 %. Toimintatuotot olivat 1.392.648 €
(101,4 % talousarviosta), vähennystä edelliseen vuoteen 4,9 %.
Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 % kertymän
ollessa 2.614.613 € (102,9 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat
edelliseen vuoteen 3,2 % kertymän ollessa 4.178.891 € (105,9 %
talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat vähenivät vuoden aikana. Vuoden 2013 aikana
pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 300.000 euroa ja vähennys 400.038
euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2013. Kokonaisuutena kunnan toiminnassa on
toteutettu niitä tavoitteita, joita kunnanvaltuusto on asettanut kuluvalle
vuodelle.
Esitys: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston
lautakunnan valmistelun jälkeen.
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
232.763,34 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 35 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 26.2.2014 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMASTA 2040 JA
MAAKUNTAOHJELMASTA 2014–2017
Khall. 36 §

Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman
2014–2017 luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus
ovat valmistuneet Pohjois-Pohjanmaan liitossa (liite).
Maakuntaohjelmaan kootaan neljän vuoden välein Pohjois-Pohjanmaan
kehittämisen linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Toimenpiteitä
käsitellään maakunnan kilpailukyvyn ja työllisyyden, hyvinvoinnin sekä
aluerakenteen, saavutettavuuden ja ympäristön näkökulmista.
Maakuntasuunnitelmassa 2040 esitetään maakunnan kehittämisen pitkän
aikavälin suuntaviivat.
Maakuntaohjelma perustuu lakiin alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista ja se laaditaan yhteistyössä
Pohjois-Pohjanmaan liiton ja alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion
aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten, järjestöjen sekä muiden
keskeisten tahojen kanssa. Maakuntaohjelman hyväksymisestä päättää
maakuntavaltuusto kesäkuussa 2014.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt alueen kunnilta lausuntoa
maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta.
Suunnitelma ja ohjelma löytyvät kokonaisuudessaan sähköisenä PohjoisPohjanmaan liiton kotisivuilta osoitteesta www.pohjois-pohjanmaa.fi
kohdasta ajankohtaista.
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa maakuntasuunnitelman 2040 ja
maakuntaohjelman 2014–2017 luonnoksista seuraavan lausunnon.
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatimat luonnokset maakuntasuunnitelmaksi
2040 ja maakuntaohjelmaksi 2014-2017 ovat varsin perusteelliset ja
kattavat ja pureutuvat Pohjois-Pohjanmaan alueen tulevaisuuden
kannalta merkittäviin kysymyksiin.
Merijärven kunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin
asioihin:
- Koko maakunnan alueen tasapuolinen kehittäminen ja asuttuna
pysyminen. Maakunnan tasolla tulee painottaa voimakkaasti myös
kaupunkikeskusten
ulkopuolisten
maaseutualueiden
ja
kuntakeskusten kehittämistä ja taata siihen osaltaan riittävästi
voimavaroja.
- Nuorten koulutusmahdollisuudet ja työllistyminen. Maakuntaohjelmassa on ansiokkaasti huomioitu nuorten hyvinvointi. Nuorille
tulee pystyä tarjoamaan tasapuoliset mahdollisuudet peruskoulun
jälkeiseen koulutuspaikkaan eri puolilla maakuntaa. Nuorten
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-

työllistymiseen kaivataan myös konkreettisia toimenpiteitä niin
maakunnan kuin valtionkin tasolla.
Kotimaisen energian käytön lisääminen. Maakunnan tasolla tulee
voimakkaasti pyrkiä lisäämään kotimaisen energian, etenkin puun ja
turpeen mahdollisuuksia energiantuotannossa. Pohjois-Pohjanmaan
alueella ko. energiavarannot ovat koko maan mittakaavassa
merkittävät ja niiden merkitys niin työllisyydelle kuin alueen
taloudellekin ovat mittavat. Puun ja turpeen energiakäyttö tulee
selkeästi nostaa muiden energialähteiden rinnalle ja niiden käytön
tukemiseksi tulee tehdä töitä myös valtiovallan suuntaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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ALOITE / OSTOTARJOUKSEN TEKEMINEN TONTTIMAASTA
Khall. 37 §

Esko Elsilällä on omistuksessaan tonttimaata Merijärven keskustassa.
Hän on lehti-ilmoituksella ilmoittanut myytäväksi 3500 m2 tai 8600 m2
tontin.
Kunnanvaltuutettu Erkki Helaakoski on jättänyt kunnanhallitukselle
aloitteen ostotarjouksen tekemisestä kaikista kunnan keskustassa
sijaitsevista Elsilän maista sekä n. 1 hehtaarin niittypohjasta jokivarressa
penkkojen välissä (liite). Esityksessään Helaakoski viittaa kunnan
tulevaisuuden tarpeisiin.
Esitys: Merijärven kunnan tonttivaranto keskustan alueella on hyvä,
kunnan omistuksessa asemakaava-alueella on 30 rakentamatonta tonttia.
Tonteista 26 kpl on omakotitontteja, 3 kpl rivitalotontteja ja 1
asuinliikerakennustontti. Lisäksi kunta omistaa keskustassa asemakaavaalueen ulkopuolella omakotirakentamiseen sekä teollisuusrakentamiseen
soveltuvia maa-alueita.
Helaakosken aloitteessa esitetyt maa-alueet sijaitsevat osittain
asemakaava-alueella (Keltamaantiestä pohjoiseen). Kaavassa ne ovat
rivitalo-/kytkettyjen asuntojen aluetta sekä viheraluetta.
Mikäli myytävänä olevalle tontille on yksityistä kysyntää, ei kunnan ole
tarpeellista olla kilpailemassa siitä. Kunnalla on keskustan alueella
tarjolla tarpeeksi tontteja tyydyttämään usean vuoden kysyntä. Mikäli
tonttien kysyntä Merijärvellä kasvaa, on oletettavaa, että myös
yksityisten omistamat tontit menevät suoraan kaupaksi.
Kunnanhallitus päättää, että Helaakosken aloite ei aiheuta tällä hetkellä
toimenpiteitä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN
Khall. 38 §

Merijärven kunta on perinteisesti palkannut koululaisia kesätöihin
kunnan eri toimipisteisiin. Työn kesto on ollut kaksi viikkoa ja työaika 6
h/päivä. Palkka on ollut vuodesta 2013 alkaen 220 euroa. Vuodesta 2013
alkaen on ollut myös käytössä 200 euron tuki 16-18 - vuotiaiden
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Nuorten kesätyöllistämisessä on
tehty yhteistyötä Merijärven 4H-yhdistyksen kanssa.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 27.3.2013 § 45 ohjeistuksen nuorten
kesätyöllistämisestä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää ottaa merijärvisiä nuoria kunnan
kesätöihin aikaisempien vuosien tapaan kahden viikon ajaksi 6 h/päivä
220 euron palkalla. Nuorten tulee olla vähintään 15-vuotiaita kuluvan
vuoden aikana. Työllistämisessä tehdään yhteistyötä Merijärven 4Hyhdistyksen kanssa.
16-18 – vuotiaille merijärvisille nuorille on käytössä 200 euron tuki
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Tuki maksetaan ohjeistuksen
mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄSENEN NIMEÄMINEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHDISTYMISTÄ JA SEN
TOIMINTAEDELLYTYKSIÄ VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN
Khall. 39 §

Raahen vt. kaupunginjohtaja Ilmo Arvela on asettanut työryhmän, jonka
tehtävänä on valmistella Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen
Aikuiskoulutuskeskus Oy:n harjoittaman koulutuksen saattaminen
samaan juridiseen organisaatioon ja turvata sille toimintaedellytykset
itsenäisenä toimijana uudistuvassa ammatillisen koulutuksen kentässä.
Työryhmään on nimetty rehtori/toimitusjohtaja Timo Kärkkäinen (pj.),
apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela, kuntayhtymän johtaja/rehtori
Jukka-Pekka Ansasmaa ja kehittämispäällikkö Jaana Hautamäki (siht.).
Siikajoen, Pyhäjoen ja Merijärven kuntia sekä Kalajoen kaupunkia on
pyydetty nimeämään jäsen työryhmään.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää jäsenen työryhmään.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajaksi
työryhmään
rehtori-sivistystoimenjohtaja
Jari
Ylikuljun
ja
varaedustajaksi kunnanjohtaja Kari Jokelan.

VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN TAIKUA-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
Khall. 40 §

Kunnanhallitus nimesi 15.1.2014 § 6 Merijärven kunnan edustajan
Jokihelmen opiston TAIKUA – taidetta ja kulttuuria alueelle tasaarvoisesti – hankkeen ohjausryhmään. Edustajaksi nimettiin Liisa
Nivala. Hänelle ei nimetty varajäsentä, joka kuitenkin tulisi olla
nimettynä.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää varajäsenen Liisa Nivalalle TAIKUAhankkeen ohjausryhmään.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi TAIKUA-hankkeen ohjausryhmään Liisa
Nivalan varajäseneksi Tuula Alin-Biari Musafirin.

Pöytäkirja tarkastettu
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 41 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 18.2.2014
- Tekninen lautakunta 11.3.2014
- Vapaa-aikalautakunta 13.3.2014
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.1.-18.3.2014
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi, eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeuttaan.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 42 §

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
- Kutsu kehitysjohtaja Ilkka Yliniemen talousneuvoksen arvonimen
luovutustilaisuuteen
VÄESTÖREKISTERIKESKUS
- Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT
Khall. 43 §

Pöytäkirja tarkastettu
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Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Antti Sakko esitti, että Merijärventien pysähdyspaikalla sijaitseva
kunnan infotaulu tulisi päivittää.

