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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall. 2 § / 25.1.2017

Merijärven kunnassa voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen. Palkkiosääntöä on päivitetty
siten, että kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien jäsenten
kokouspalkkioita sekä kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajien
vuosipalkkioita
on
tarkistettu.
Samoin
vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan jäsenten palkkioita on tarkistettu.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää päivitetyn luottamushenkilöiden
palkkiosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi. Palkkiosäänön muutokset
tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukuun
ottamatta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkioita, joiden osalta
palkkiosääntö tulee voimaan 29.3.2017.
Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää palkkiosäännön pöydälle
valmisteltavaksi uudelleen seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Khall. 17 §

Kunnanhallituksen edellisen
kokouksen 25.1.2017 jälkeen
palkkiosääntöesitykseen on lisätty teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan puheenjohtajien vuosipalkkio.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää päivitetyn luottamushenkilöiden
palkkiosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi. Palkkiosäänön muutokset
tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukuun
ottamatta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkioita, joiden osalta
palkkiosääntö tulee voimaan 29.3.2017.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti lisäyksellä,
jolla
palkkiosäännössä
määritellään
vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtajan vuosipalkkio.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2017
Khall. 18 §

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät
ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Aluearkkitehti on laatinut Merijärven kunnan kaavoituskatsauksen
vuodelle 2017 (liite).
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen 2017 esitetyssä
muodossa ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI
Khall. 19 §

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus. Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö
asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaalija terveydenhuollossa.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita
palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä
vahvistaa
palvelujärjestelmän kannusteita
kustannusvaikuttavaan
toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
Jatkovalmistelussa lakiluonnosta täydennetään ja tarkennetaan
maakunnan ohjaus- ja seurantajärjestelmää koskevien sekä tuottajien
oikeuksien ja velvoitteiden täsmentämiseksi erityisesti asiakas- ja
maksusetelijärjestelmässä. Säännöksien tarkentamisella pyritään siihen,
että maakunnalla on riittävät keinot turvata sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut yhdenvertaisella tavalla ja laissa ja muussa valtakunnallisessa
ohjauksessa huolehditaan maakuntien toimivan valtakunnallisesti
riittävän yhtenäisellä tavalla. Lisäksi tarkentamisella turvataan asiakkaan
oikeusturva sekä selkeytetään palvelutuottajien asemaa. Tarkennukset
valmistellaan lausuntokierroksen aikana lausuntopalautteen pohjalta,
lausuntopyynnössä on tätä palvelevia kysymyksiä.
Valinnanvapauslainsäädäntöä on valmisteltu maakunta- ja soteuudistukseen liittyen. Sote- ja maakuntauudistuksessa lisäksi lakiin
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta laaditaan säännöksiä
palvelun tuottamista koskevista olennaisista vaatimuksista (akkreditointi
tai sertifiointi). Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajia
koskeva
lakiesitys
annetaan
uudelleen
lausunnolle.
Näitä
säädösehdotuksia koskevat lausuntopyynnöt annetaan helmikuussa 2017.
Valinnanvapauslainsäädäntöön liittyen potilaslakiin ja sosiaalihuollon
asiakaslakiin esitetään lisättäväksi uudet säännökset tuetusta
päätöksenteosta. Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
yksinkertaistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Monikanavarahoituksen
yksinkertaistamisesta laaditaan hallituksen esitys vuoden 2017 aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät MannerSuomen kunnilta,
kuntayhtymiltä,
muilta sosiaalihuollon ja
terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta
tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä,
kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen
Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

jossa on
esitykseksi.
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http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön
28.3.2017 klo 16.15 mennessä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa hallituksen
esitysluonnoksesta
valinnanvapauslainsäädännöstä
annettavaksi
hallituksen esitykseksi liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsti Nivala saapui kokoukseen tämän
pykälän aikana klo 16.35.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ
Khall. 20 §

Oikeusministeriö on 2.1.2017 päivätyllä kirjeellään pyytänyt käräjäoikeuksilta ja niiden tuomiopiiriin kuuluvilta kunnilta lausuntoa
käräjäoikeuden lautamiesten määrästä. Käräjäoikeuden lautamiesten
lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö lausunnot saatuaan. Mikäli
tuomiopiiriin kuuluu useita kuntia, vahvistetaan kunkin kunnan alueelta
valittavien
lautamiesten
lukumäärä
ensisijaisesti
kuntien
henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta
kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.
Perustuslakivaliokunnan mukaan lautamiesten valinnassa tulee korostaa
lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamieheksi valittu ei tämän vuoksi
ole poliittisella valtakirjalla toimiva lautamies vaan riippumaton koko
toimikauden ajan toimiva henkilö, jolta ei saa vaatia puolueveron
maksamista,
koska
puoluevero
vaarantaisi
oikeusistumen
riippumattomuuden.
Lautamieheksi voidaan käräjäoikeuslain 6 §:n mukaan valita käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen,
joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja
jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.
Seuraavan kerran lautamiehet valitaan huhtikuun 2017 kuntavaalien
toimittamisen jälkeen kesäkuussa 2017. Käräjäoikeuslain (581/1993)
mukaan valtuusto valitsee lautamiehet valtuustokaudeksi. Tällä hetkellä
Merijärveltä on valittuna kaksi lautamiestä.
Esitys: Kunnanhallitus antaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle
seuraavan lausunnon:
Merijärven kunnan osalta ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden
perusteella lautamiesten määrää tulisi muuttaa. Tämän perusteella
Merijärven kunta pitää perusteltuna kahden lautamiehen valitsemista
Merijärveltä myös tulevalle valtuustokaudelle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN SEUDULLISEEN RAKENNEMUUTOSSTRATEGIAAN 2017-2019/YSK2019
Khall. 21 §

Ylivieskan seutukuntayhdistys pyytää kuntien lausuntoa Ylivieskan
seutukunnan seudullisesta rakennemuutosstrategiasta 2017-2019.
Lausunto pyydetään 24.2.2017 mennessä.
Seutustrategiaa on päivitetty kuntakäynneillä, Merijärvelle kuntakäynti
tehtiin 19.10.2016.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen:
Merijärven kunnanhallitus päättää antaa Ylivieskan seutuhallitukselle
seuraavan lausunnon: Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa
seudulliseen rakennemuutosstrategiaan 2017-2019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNTATODISTUSOHJELMAN LIMIITIN NOSTAMINEN
Khall. 22 §

Merijärven
kunnalla
on
Kuntarahoitus
Oyj:n
kanssa
kuntatodistusohjelma, joka on solmittu vuonna 2003. Ohjelman
mukainen nostovaltuus eli limiitti on 400.000 euroa. Limiitti on tällä
hetkellä kokonaan käytössä.
Hallintosäännön 43 § mukaan talousarvion ja –suunnitelman
hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää lainakannan, antolainojen ja
vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista
päättää kunnanhallitus. Vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuusto päätti, että uutta lainaa nostetaan enintään
1.000.000 euroa. Osa lainasta otetaan lyhytaikaisena.
Kunnan maksuvalmius heikkeni vuoden 2016 lopussa. Maksuun tuli
isoja laskuja vuodelta 2016 eikä verotuloja tilitetty kunnalle lainkaan
marras-joulukuussa. Tulossa on myös isoja investointeja, jotka alkavat
kevään aikana.
Esitys: Toimintansa rahoitukseen talousarvion mukaisesti kunta tarvitsee
ulkopuolista rahoitusta. Kunnanhallitus päättää nostaa Kuntarahoitus
Oyj:n Kuntatodistusohjelman limiitin 1.000.000 euroon nykyisestä
400.000 eurosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO-HANKKEESEEN LIITTYMINEN
Khall. 23 §

Lapin liiton kautta on käynnistetty hanke arjen turvan palveluverkoston
rakentamiseksi paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä.
Tähän hankkeeseen on myös Pohjois-Pohjanmaan liiton alueella olevien
kuntien mahdollista liittyä mukaan. Tähän mennessä siihen ovat
lähteneet Siikajoki, Vaala, Utajärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja
Pudasjärvi.
Hankkeen kautta on mahdollista saada työvälineitä ja taloudellista tukea
paikallisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Yhtenä hankkeen
painopisteistä ovat lapsiperheet ja heidän turvallinen arkensa.
Hanke on alkanut 1.1.2016 ja se kestää vuoden 2018 loppuun. Kunnan
omarahoitusosuus koko hankeajalle on 1.000 euroa.
Verkostokoordinaattori
Pirjo
Nikula
Lapin
liitosta
esitteli
kunnanhallitukselle Maaseudun arjen palveluverkosto – hanketta
hallituksen kokouksessa 25.1.2017.
Esitys: Merijärven kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta liittyy
mukaan Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeeseen vuosille 20172018 1.000 euron rahoitusosuudella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNTIEN YHTEISEN ”UUSI KUNTA 2019” -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN
Khall. 24 §

Maakunta- ja soteuudistus muuttavat merkittävällä tavalla jäljelle
jäävien kuntien toimintaympäristöä. Uutta maakuntaa ollaan
rakentamassa nopeassa tahdissa ja samalla ollaan määrittelemässä
kuntien ja maakunnan yhdyspintatehtävien osalta kunnan roolia
suhteessa uuteen maakuntaan. Kuntien kesken käydyissä keskusteluissa
on oltu huolissaan kuntien roolista tässä muutoksessa ja varautumisesta
uuteen tilanteeseen.
Keskusteluissa on todettu, että vaikka kunnat ovat erilaisia ja eri
kokoisia,
on
muutokseen
syytä
valmistautua
yhdessä.
Tässätarkoituksessa on päädytty yhteisen ”Uusi kunta 2019” -hankkeen
käynnistämiseen. Alustavasti on mukaan lähdöstä ilmoittanut 21 kuntaa,
pois ovat jäämässä Oulu ja sen kehyskunnat sekä Siikajoki ja Reisjärvi.
Mukaan lähtijöiden yhteinen asukasluku on noin 149.000.
Hankkeessa valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan kunnille yhteisiä
toimintamalleja kunnille jäljelle jäävien toimintojen sopeuttamiseksi
sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamiin toimintaympäristön
muutoksiin. Hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa osallistuvien
kuntien vetovoimaa ja elinvoimaa sekä siten synnyttää kasvua.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
- Kuntien ja maakunnan yhdyspintatehtävien osalta määritellään
kunnan rooleja, tehtäviä ja asemaa suhteessa perustettaviin
maakuntiin.
- Selvitetään tukipalveluiden toimintamalleja sekä haetaan yhteisiä
ratkaisuja.
- Selvitetään
kuntien
näkökulmia
väliaikaishallinnon
aikana
linjattaviin asioihin.
Hankkeen toteutusaika on 15.2.2017 – 31.12.2019 ja kustannusarvio
157.200 euroa. Hankkeelle haetaan 50 %:n rahoitusta PohjoisPohjanmaan liitolta eli kuntien rahoitettavaksi jää 78.600 euroa, joka
jaetaan kuntien kesken asukasluvun suhteessa eli noin 53 centtiä/asukas.
Merijärven kunnan rahoitusosuus on n. 600 €. Alustavasti on sovittu, että
hanketta hallinnoi Ylivieskan kaupunki.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta osallistuu
Ylivieskan kaupungin hakemaan ja hallinnoimaan Uusi kunta 2019 –
hankkeeseen ja ottaa osaa hankkeen kustannuksiin asukasluvun
suhteessa.
Kunnanhallitus nimeää
ohjausryhmään.

Merijärven

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Hankkeen ohjausryhmään nimettiin kunnanjohtaja Kari Jokela.

NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN
Khall. 25 §

Merijärven kunta on perinteisesti palkannut koululaisia kesätöihin
kunnan eri toimipisteisiin. Työn kesto on ollut kaksi viikkoa ja työaika 6
h/päivä. Palkkaa työjaksosta maksetaan 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. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu määräraha
tarvittaessa koko kesätöihin oikeutetun ikäluokan työllistämisestä
kunnan palvelukseen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää ottaa merijärvisiä nuoria kunnan
kesätöihin aikaisempien vuosien tapaan kahden viikon ajaksi 6 h/päivä
220 euron palkalla. Kesätöihin otetaan vuonna 2001 syntyneitä ja sitä
vanhempia nuoria. Ruohonleikkuuseen voidaan ottaa vain 16 vuotta
täyttäneitä. 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.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN KOULUN ASUNTOLAN TILATARPEEN MÄÄRITTELYÄ
JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN
Khall. 26 §

Vuoden 2017 talousarviossa on varattu määräraha Koivupuhdon koulun
asuntolapuolen
tilatarpeen
määrittelylle
ja
peruskorjauksen
suunnittelulle. Talousarviossa on esitetty, että asuntolapuolen
mahdollinen korjausrakentaminen toteutetaan vuosina 2018-2019.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää toimikunnan Koivupuhdon koulun
asuntolan tilatarpeen määrittelyä ja peruskorjauksen suunnittelua varten.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan seuraavat henkilöt: Kirsti
Nivala, Pia Saukko, Hannu Saukko, Kauko Klasila, Esa Linnala, Jari
Ylikulju, Kristiina Saukko ja Kari Jokela.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 27 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 6.12.2016-21.2.2017
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 28 §

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
- Jahtavisnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten
tarkistaminen
ja
turvetuotannon
lopettamiseen
liittyvien
jälkihoitotoimien vahvistaminen
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Työllisyyskatsaus tammikuu 2017
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KUITUVERKKOHANKKEEN TILANNEKATSAUS
Khall. 29 §

Kunnanjohtaja esittelee kunnanhallitukselle kuituverkkohankkeen tämän
hetkisen tilanteen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

