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LAUSUNTOPYYNTÖ
HALLITUKSEN
LINJAUKSISTA
PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI
Khall. 142 §

ITSEHALLINTOALUEJAON

Maan hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä
sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä
perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla
säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän
työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallintoalueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on
maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut
järjestetään.
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan
kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja
terveydenhuollon
rahoituksesta.
Itsehallintoalueiden
rahoitusta
valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä
lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa
ratkaisua selvitetään.
Sosiaalija
terveydenhuollon
uudistusta,
itsehallintoalueiden
perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja
terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa,
jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja
terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen
kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta
lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata
sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen
linjauksista (liite). Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista
perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös
vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on
kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan
kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut
lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen
esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016.
Kuntaan toimitettu lausuntopyynnön tausta-aineisto on toimitettu
kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti. Materiaali löytyy myös internetistä
osoitteesta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle lausuntopyynnön osalta
seuraavaa:
1. Valtuusto päättää kunnille suunnatun lausuntopyynnön kysymykseen
nro 3
annettavasta vastauksesta (Minkä nykyisen maakunnan
pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo
perustelluksi kuulua?).
2. Valtuusto käy tarpeellisen keskustelun lausuntopyynnön muista
kysymyksistä.
3. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen vastaamaan lausuntopyynnön
muihin kysymyksiin vastausajan 28.1.2016 puitteissa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA KALAJOEN KAUPUNGIN VÄLISEN
ELINKEINOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA HYVÄKSYMINEN
Khall. 143 §

SOPIMUKSEN

Kunnanhallitus päätti 14.10.2015 § 129 irtisanoa kunnan ja Ylivieskan
seutukunnan välisen sopimuksen elinkeinotoimen hoitamisesta. Sopimus
päättyy 31.12.2015. Samalla kunnanhallitus päätti aloittaa valmistelut
elinkeinotoimen siirtämiseksi Kalajoen kaupungin hoidettavaksi
1.1.2016 alkaen.
Kalajoen kaupungin kanssa on valmisteltu sopimus elinkeinopalveluiden
tuottamisesta 1.1.2016 alkaen (liite). Sopimus on määräaikainen
1.1.2016-31.12.2017, jonka jälkeen se muuttuu toistaiseksi voimassa
olevaksi kahden kuukauden irtisanomisajalla. Merijärven kunta maksaa
käytettyjen palveluiden mukaisesti. Palvelut on hinnoiteltu käytettyjen
asiantuntijoiden palkkojen mukaisesti. Lisäksi palkkakustannuksiin
lisätään laskutusvaiheessa 15 % suuruinen kiinteä osuus (ns. flat rate),
joka kattaa mm. työvälinekustannukset, puhelin-, netti-, toimisto- ja
työterveyskustannukset.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Merijärven kunnan ja Kalajoen
kaupungin välisen sopimuksen elinkeinopalveluiden tuottamisesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN ALUEELLISESTA METSÄOHJELMASTA
VUOSILLE 2016-2020
Khall. 144 §

Odotukset biotalouden ja digitalisaation kehittymiseen talouden ja
hyvinvoinnin vetureiksi asettavat metsäalan monien uudistusten eteen.
Puusta tuotettavien lopputuotteiden määrän kasvu ja monipuolistuminen
rakentuu kestävälle ja kannattavalle puuntuotannolle ja –hankinnalle.
Ainakin lähivuosien ajaksi yhteiskunnan mahdollisuudet osallistua
taloudellisesti puuntuotannon, mutta myös metsien monimuotoisuuden
turvaamiseen ovat alentuneet ja paine tehokkaampien ja vaikuttavasti
kohdennettujen toimenpiteiden löytämiseen ja toteuttamiseen on
kasvanut.
Alueellinen metsäohjelma on työväline, jonka avulla maakunnan
toimijat paneutuvat yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan kunkin
maankunnan tilanteessa keskeisiä kehittämistoimenpiteitä. Alueellisessa
metsäohjelmassa tarkastellaan koko metsäalaa ja sen yhteiskunnallisia
vaikutuksia. Kansallinen metsästrategia 2025:n mukaisesti alueelliset
metsäohjelmat luovat metsien kestävän hoidon ja käytön avulla kasvavaa
hyvinvointia
alueilleen.
Ohjelma
ulottuu
yli
toimialaja
hallinnonalarajojen. Sen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja
toimintaedellytyksiä sekä antaa suuntaviivat alueen metsien hoidolle,
käytölle ja suojelulle, puun käytölle ja jatkojalostukselle sekä metsien
monikäytölle.
Suomen metsäkseskus on pyytänyt alueen kuntien ja muiden toimijoiden
lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman 2016-2020
luonnoksesta sekä metsäohjelmaan liittyvästä Pohjois-Pohjanmaan
luonnonhoidon ohjelmasta. Ohjelmat on toimitettu kunnanhallituksen
jäsenille sähköisesti.
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa Pohjois-Pohjanmaan alueellisesta
metsäohjelmasta seuraavan lausunnon:
Metsä ja metsästä saatavat tuotteet ovat monessa Pohjois-Pohjanmaan
kunnassa merkittävin luonnonvara ja tuovat työtä ja toimeentuloa isolle
joukolle ihmisiä. Metsien hyödyntäminen ja niistä saatava toimeentulo
on pyrittävä turvaamaan ja siksi Merijärven kunta esittää, että
alueelliseen metsäohjelmaan kirjattaisiin vielä esitettyä voimakkaammin
seuraavat asiat:
- Alueen tulee pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuudessa tehtäviin veroym. ratkaisuihin siten, että hakkeen, samoin kuin turpeenkin käyttöä
energianlähteenä voitaisiin lisätä ja näin turvata työpaikat
maaseudulla ja jopa lisätä niitä.
- Metsien hyödyntäminen on voimakkaasti sidoksissa tiestöön ja
tieverkon kuntoon. Tiestön kunnossapitoon tulee kiinnittää enemmän
huomiota ja erityisesti maaseudun ja laajemminkin koko alueen
tieverkon kunnossapitoon tulee ohjata lisää varoja.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

JÄSENEN NIMEÄMINEN YHDISTETTYYN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
Khall. 145 §

Merijärven kunta on nimennyt jäsenen sekä Kalajoen vanhusneuvostoon
että Kalajoen vammaisneuvostoon. Vanhusneuvoston jäseneksi on
vuosiksi 2015-2016 nimetty Leena Ojala ja vammaisneuvoston jäseneksi
vuosiksi 2013-2016 Mirjami Alaranta.
Kalajoen kaupunginhallitus on 3.11.2015 § 258 perusturvalautakunnan
esityksestä päättänyt hyväksyä vanhus- ja vammaisneuvoston
yhdistämisen 1.1.2016 alkaen. Kaupunginhallitus on samalla pyytänyt
Merijärven kunnanhallitusta nimeämään yhden jäsenen ja yhden
varajäsenen vanhus- ja vammaisneuvostoon kaudelle 1.1.201631.5.2017.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
Kalajoen vanhus- ja vammaisneuvostoon kaudelle 1.1.2016-31.5.2017.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Kalajoen vanhus- ja
vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Leena Ojalan ja
varajäseneksi Mirjami Alarannan kaudelle 1.1.2016-31.5.2017.

KUNNANTOIMISTON SULKU JOULUN AIKANA
Khall. 146 §

Joulupäivä on tänä vuonna perjantai, samoin uuden vuoden päivä.
Kunnantoimiston henkilöstö on pääosin vuosilomalla joulun ja uuden
vuoden välisen ajan.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto pidetään suljettuna
28.12.-31.12.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 147 §

KuntaL 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 4.11.2015 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 148 §

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta
- Päätös taksilupien kuntakohtaisista enimmäismääristä 2016
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

2.12.2015

TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018
Khall. 149 §

Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun
mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy kolmea vuotta koskevan
taloussuunnitelman,
jossa
talousarviovuosi
on
ensimmäinen.
Talousarviossa
ja
taloussuunnitelmassa
hyväksytään
kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvioon kuuluu yleisperustelut, käyttötalous- ja investointiosa
sekä tulos- ja rahoituslaskelma. Toiminnan osalta hallintokunnat ovat
esittäneet taloussuunnitelmassa omat toiminnalliset tavoitteet.
Vuoden 2016 talousarvioehdotus on laadittu tulorahoituksen osalta 21,50
%:n tuloveron mukaan. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2,530 milj.
euroa, jossa on 3,3 % kasvua vuoden 2015 talousarvioon ja 5,5 %
kasvua vuoden 2014 tilinpäätökseen. Verotulojen kokonaiskertymäksi
arvioidaan 2,800 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan
kasvavan 2,6 % vuoden 2015 talousarviosta ja pienenevän 6,9 %
vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan
4,000 milj. euroa.
Hallintokuntien esitykset kunnanhallitukselle:
Toimintakulut ovat 8.048.326 euroa, jossa kasvua vuoden 2015
talousarvioon on 1,0 %. Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.458.588
euroa, jossa on vähennystä vuoden 2015 talousarvioon 4,7 %.
Toimintakate on -6.589.738 euroa. Vuosikate on 287.107 euroa.
Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa 382.922 €, tilikauden
alijäämäksi muodostuu 95.815 euroa.
Henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat 2,142 milj. euroa, jossa
vähennystä vuoden 2015 talousarvioon on 1,1 % ja vuoden 2014
tilinpäätökseen 0,6 %.
Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet kunnille ovat 4,702 milj.
euroa, kasvua edelliseen talousarvioon 3,4 % ja kasvua tilinpäätökseen
2014 2,9 %. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osuus kunnan
toimintakuluista on yhteensä noin 85,0 %.
Talousarvioesityksessä investointimenojen osuus on 1.166.025 euroa
nettona.
Esitys: Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2016
talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty taloussuunnitelmassa.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuuston
taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.

hyväksyttäväksi

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla:
- käyttötalousmuutokset
o kohta 4121 ja 4122 Opetus 1-6 ja opetus 7-9 lisättiin
kotikuntakorvaustuloja 2.900 € ja kotikuntakorvausmenoja
30.790 €
o kohta 4502 Musiikkiopisto vähennettiin menoja 3.270
€/vuosi vuosilta 2016-2018
o kohta 463 Kulttuuritoimi lisättiin leader-hanke, jolle varattiin
tuloja 43.000 € ja menoja 50.000 €/v. vuosille 2016-2017
- investointimäärärahamuutokset
o kohta 961 Asuinrakennukset/ Uudet rivitalot/ lisättiin
225.000 € vuosille 2016 ja 2017, poistettiin 450.000 €
vuodelta 2018
o kohta 961 Asuinrakennukset/ Uusi omakotitalo/ poistettiin
190.000 € vuodelta 2016
o kohta 962 Hallinto- ja laitosrakennukset/ Koivupuhdon
koulu/ asuntolapuolen remontti/ siirrettiin 10.000 € vuodelta
2016 vuodelle 2017, poistettiin 250.000 euroa vuodelta 2017
o kohta 963 Tehdas- ja tuotantorakennukset/ Lämpölaitos/
poistettiin 275.000 €
o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Kevyen liikenteen väylä/
poistettiin siirrettiin 10.000 € vuodelta 2016 vuodelle 2017
o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Skeittiparkki/ lisättiin tuloja
8.190 €
o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Ristivuoren ladut/
poistettiin 15.000 € vuodelta 2016 ja lisättiin 15.000 €
vuodelle 2017
o kohta 972 Vesi- ja viemärilaitos/ Vesijohto- ja
viemäriverkosto/ Bioroottori/ lisättiin menoja 20.000 € ja
tuloja 21.000 €
o kohta 982 Muut koneet ja kalusto/ Hiekoituskauha/ poistettiin
5.000 €
Muutosten jälkeen vuoden 2016 käyttötalousmenot ovat
8.125.846 €, käyttötaloustulot 1.504.488 €, vuosikate 255.487 €
ja tilikauden alijäämä -127.435 €. Investointimenot ovat 934.075
€ ja nettoinvestoinnit 876.835 €.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNAN JA SONJA JA SAKARI HIITOLAN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall. 150 §

Sonja ja Sakari Hiitola haluavat ostaa Merijärven kunnalta tilan
Kotiranta 483-403-3-84. Tila sijaitsee Merijärventien ja Salonniementien
välisellä alueella. Tilan koko on 9447 m2 ja hinta 4.500 €. Tilalla ei ole
rakennuksia eikä kauppaan kuulu irtaimistoa. Ostajien tarkoituksena on
rakentaa tilalle omakotitalo.
Kaupasta on laadittu kauppakirja (liite).
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne
edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TUOMO PERÄLÄN IRTISANOUTUMINEN TEKNISEN JOHTAJAN VIRASTA
Khall. 151 §

Kunnanhallitus on myöntänyt 20.5.2015 § 73 tekninen johtaja Tuomo
Perälälle virkavapauden virastaan 31.12.2015 saakka.
Perälä
on
toimittanut
2.12.2015
kunnanhallitukselle
ja
kunnanvaltuustolle osoitetun kirjeen, jossa hän irtisanoutuu teknisen
johtajan virasta toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi.
Hallintosäännön 17 § mukaan irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja
lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa
työntekijän työsopimussuhteeseen. Hallintosäännön 14 § mukaan
valtuusto valitsee kunnanjohtajan sekä hallintokuntien osastopäälliköt.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää
Tuomo Perälälle eron teknisen johtajan virasta 1.1.2016 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

