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LAUSUNTO
JOKILAAKSOJEN
PELASTUSLAITOKSEN
LUONNOKSESTA VUOSILLE 2018-2020
Khall. 74 §

PALVELUTASOPÄÄTÖS-

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksella on oltava vahvistettu
palvelutasopäätös, jonka valmistelun yhteydessä on kuultava alueen
kuntia. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nykyisen palvelutasopäätöksen
voimassaolo päättyy 31.12.2017, joten alueelle on laadittava uusi
palvelutasopäätös.
Uusi palvelutasopäätös (liite) on laadittu poikkeuksellisesti vain
kolmivuotiseksi
johtuen
näköpiirissä
olevista
todennäköisistä
rakenteellisista ja hallinnollisista muutoksista. Kolmivuotisuus
mahdollistaa myös sen, että tuleva maakuntahallinto voi tarvittaessa
tukeutua ensimmäisinä toimintavuosinaan syksyllä 2017 vahvistettavaan
Jokilaaksojen alueen palvelutasopäätökseen.
Kokouksessaan 9.6.2017 § 33 johtokunta päätti lähettää Jokilaaksojen
pelastustoimen palvelutasopäätöksen 2018-2020 luonnosversion 0.91
alueen kuntiin sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon lausunnolle.
Lausunnot pyydetään toimittamaan 1.9.2017 mennessä Jokilaaksojen
pelastuslaitokselle.
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
palvelutasopäätöksen luonnoksesta vuosille 2018-2020 seuraavan
lausunnon:
Merijärven
kunnalla
ei
ole
huomautettavaa
Jokilaaksojen
pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnoksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JOKI ICT OY:N (ENT. PVP OY) OSAKASSOPIMUKSEN LAKKAUTTAMINEN
Khall. 75 §

Joki ICT Oy:n (aiempi nimi PVP Oy) yhtiökokous päätti aiemmin
tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti 26.2.2016 hankkia Arvo Invest
Nordic Oy:n omistamat osakkeet 8.577 kpl eli 51 % koko yhtiön
osakekannasta yhtiölle. Tämän päätöksen myötä yhtiö muuttui 17
kunnan 100 % omistamaksi. Omistuspohjan muutoksen vuoksi aiempi
osakassopimus tulee uudistaa ja osakkaiden se hyväksyä.
Merijärven kunnanvaltuusto on 12.6.2002 § 16 päättänyt liittyä PVP
Oy:n ja merkinnyt osuuksia osakepääomasta asukasluvun mukaisessa
suhteessa. Kunnan omistusosuus yhtiössä on 1,1 %.
Aiemman periaatepäätöksen mukaisesti yhtiön osakkeenomistajille
esiteltiin jo syksyn 2015 ylimääräisessä yhtiökokouksessa (9.10.2015)
hallituksen
valmistelema
toimintasuunnitelma
sekä
uudistettu
osakassopimus. Koska em. osakehankinta vaati pääomarakenteen
muutoksen ja sitä kautta 4 kk:n kuulutusmenettelyn, valtuutettiin hallitus
tuolloin jatkamaan sekä toimintasuunnitelman että osakassopimuksen
valmistelua ja viemään se kuntiin hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun
omistuspohjan muutos on tehty.
Yhtiön hallitus käsitteli uudistetun osakassopimuksen viimeisimmän
version 31.5.2016 pidetyssä kokouksessa. Syksyllä sopimukseen tehtiin
vielä pari muutosta maakuntauudistuksen huomioimiseksi.
Osakassopimus liittyy oleellisesti jo aloitettuun yhtiön toimintasuunnitelmaa toteuttavaan alueen kuntien väliseen ICT-yhteistyöhön,
jonka tavoitteena on säilyttää osaaminen ja keskeiset tietoliikenne- ja ITpalvelut alueella toimintaympäristön muuttuessa. Alueelle on jo syntynyt
Joki ICT:n kuntaverkko sekä kuntien yhteinen konesali, josta palveluja
on tuotettu lokakuusta lähtien. Ensimmäisille asiakkaille on pystytty tätä
kautta tuottamaan sekä merkittäviä kustannussäästöjä että toiminnallisia
hyötyjä. Yhtiön kaikilla omistajalla on mahdollisuus hyötyä yhteistyöstä
haluamallaan tavalla ja laajuudessa.
Joki ICT Oy:n uudistetusta osakassopimuksesta pidettiin palautekeskustelu perjantaina 3.3. varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä
kuntakokouksessa. Paikalla oli edustettuna kaikkiaan 11 omistajakuntaa.
Osakassopimuksen todettiin sisältävän erittäin monelta osin itsestään
selvyyksiä sekä jo yhtiöjärjestyksessä ja/tai osakeyhtiölaissa määrättyjä
asioita. Näin ollen päätettiin esittää kuntien päätöksentekoa varten
seuraavaa:
Yhtiön vanha osakassopimus ei enää vastaa nykyistä omistuspohjaa ja se
voidaan näin ollen lakkauttaa/mitätöidä. Tilalle ei kuitenkaan solmita
uutta osakassopimusta, vaan jatkossa toimitaan yhtiöjärjestyksen ja
osakeyhtiölain määräämällä tavalla.
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Samalla kunnille esitettiin tiedoksi, että varsinainen yhtiökokous
hyväksyi
yksimielisesti
hallituksen
esityksen
kuntayhtymien
mahdollisuudesta liittyä yhtiön osakkaaksi. Tämä tapahtuu hankkimalla
yhtiön omassa omistuksessa olevasta osakekannasta yksi osake 1.000 €
hinnalla. Summa pohjautuu osakkaaksi liittymisen aiheuttamien
muutostöiden todellisiin kustannuksiin.
Oheismateriaalina on sopimus osakassopimuksen lakkauttamisesta ja
Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestys.
Esitys: Kunnanhallitus päättää
1. hyväksyä Joki ICT Oy:n vanhan osakassopimuksen lakkauttamisen ja
oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan oheismateriaalina olevan
sopimuksen,
2. merkitä tiedoksi, että uutta osakassopimusta ei tehdä, vaan jatkossa
toimitaan yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräämällä tavalla sekä
3. merkitä tiedoksi Joki ICT Oy:n yhtiökokouksen päätöksen
kuntayhtymien mahdollisuudesta liittyä yhtiön osakkaaksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JOKILAAKSOJEN
KUITUVERKKO-OSUUSKUNNALLE
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Khall. 76 §

MYÖNNETYN

TAKAUS-

Kunnanvaltuuston päätöksellä 3.2.2016 § 5 Merijärven kunta on
päättänyt ottaa valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen
tehtäväkseen kuntalain antaman itsehallinnon nojalla. Tätä varten
kunnanvaltuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen
Kuituverkko-osuuskuntaa. Kunta on myös myöntänyt (Kvalt 24.2.2016 §
10) Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle lainan takauksen
valokuituverkon rakentamiseen, taattavien lainojen määrä on
maksimissaan 1.445.700 € ja takausaika 20 vuotta. Takaus koskee
verkon rakentamista Merijärven kunnan alueelle.
Kuituverkko-osuuskunta on aloittanut valokuituverkon rakentamisen
Merijärvelle. Hanketta varten osuuskunta on hakenut PohjoisPohjanmaan
ELY-keskukselta
maaseudun
kehittämisavustusta.
Avustusta on haettu yhtä aikaa Sievin hankealueen kanssa. Molemmat
ovat ELY-keskuksen mukaan päässeet avustusten valintamenettelyyn,
mikä tarkoittaa käytännössä rahoituksen myöntämistä hankkeille.
Merijärven hankekokonaisuus on suuruudeltaan noin 1,26 miljoonaa
euroa josta ELY-rahoituksen osuus on 60 prosenttia ja kunnan 10
prosenttia. Merijärven kunta on hyväksynyt kuntaosuuden (Kvalt.
23.5.2017 § 12).
Kuituverkko-osuuskunnalle
aiheutuu
verkon suunnittelusta ja
rakentamisesta kuluja koko ajan. Avustukset saadaan osuuskunnan
käyttöön vasta myöhemmin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Tästä syystä osuuskunta joutuu toimintaansa varten ottamaan lainaa,
jonka osuuskuntaan kuuluvat kunnat ovat päättäneet taata kukin omaa
kuntaansa koskevilta osin.
Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää antaa Jokilaaksojen
Kuituverkko-osuuskunnalle luvan lainannostoon Merijärven kunnanvaltuuston 24.2.2016 § 10 hyväksymien takausehtojen mukaisesti.
Maksimissaan nostettava lainamäärä voi olla 1.445.700 €.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Kari Jokela poistui
esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28 § 5 mom.). Pöytäkirjapitäjänä toimi tämän pykälän ajan
kokouksen puheenjohtaja.
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MERIJÄRVEN KEHITYSKESKUS OY:N PURKAMINEN
Khall. 77 §

Merijärven Kehityskeskus Oy on perustettu ja merkitty kaupparekisteriin
23.2.2012. Yrityksen osakepääoma on 50.000 €, yrityksen osakkeet ovat
kokonaisuudessaan Merijärven kunnan omistuksessa.
Kehityskeskus perustettiin edesauttamaan yritysten hankkimista ja
asettumista Merijärvelle, mutta siitä saadut hyödyt ovat jääneet
olemattomiksi. Yrityksellä ei ole ollut toimintaa ja yrityksen pääoma
pienenee vuosittain lakisääteisen tilintarkastuksen ja pankin
asiakasmaksujen kautta. Velkaa yrityksellä ei ole. Kunnan
tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota vuotta 2015
koskevassa arviointikertomuksessaan ja esittänyt, että Kehityskeskuksen
asema ja tarpeellisuus erillisenä yhtiönä on syytä ottaa tarkasteltavaksi.
Yhtiön toteutettavaksi kaavaillut toimenpiteet pystytään tarpeen tullen
toteuttamaan muilla toimenpiteillä.
Osakeyhtiölain (624/2006) mukaan mikäli osakeyhtiön toimintaa ei enää
haluta tai voida jatkaa ja yhtiöllä on vielä enemmän varoja kuin velkaa,
yhtiön toiminnan lopettaminen hoidetaan selvitystilamenettelyllä.
Selvitystilaan asettamisesta päättävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Selvitystilan ajaksi yhtiön asioita hoitamaan asetetaan
yhtiökokouksen valitsema yksi tai useampi yhtiömies. Yhtiö katsotaan
puretuksi selvitystilan päätteeksi ja
yhtiön varat
jaetaan
osakkeenomistajille.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven Kehityskeskus Oy:n
toiminnan lopettamiseen ja yhtiön purkamiseen johtavat toimenpiteet
aloitetaan välittömästi osakeyhtiölain mukaisesti asettamalla yhtiö
selvitystilaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MRL 171 §:n MUKAINEN POIKKEAMINEN / TEEMU JA KREETA MÄENPÄÄ
Khall. 78 §

Hakijat omistavat 1-kerroksisen omakotitalon Pyhäjoen etelärannalla,
osoitteessa Merijärventie 456, tila Myllylä 21:2. Alueella ei ole voimassa
olevaa asemakaavaa tai yleiskaavaa, Pyhänkosken yleiskaava ei ulotu
rakennuspaikkaan saakka. Kaavoitusohjelmassa alueelle ei ole osoitettu
kaavoittamista.
Omakotitaloon on tarkoitus tehdä n. 50 m2 laajennus sekä rakentaa
pihapiiriin saunarakennus. Koska vesistön rantavyöhykkeelle ei saa
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai erityistä rakennusluvan
myöntämisen oikeuttavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa (MRL 72 §),
haetaan rakentamiselle poikkeamislupaa MRL 171 §:n mukaisesti.
Aluearkkitehdin lausunto:
Poikkeamishakemus koskee asuinrakennuksen laajentamista ja
saunarakennuksen rakentamista Merijärven Pyhänkosken kylän
lähettyville jokirantaan. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai
yleiskaavaa.
Koska vesistön rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa tai vähäistä enemmän
laajentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai erityistä rakennusluvan
myöntämisen oikeuttavaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on haettava
rakentamiselle poikkeamislupaa MRL:n 171 §:n mukaisesti.
Poikkeamisen edellytykset MRL:n 172 §:n mukaisesti ovat:
1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen
toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
2. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista.
3. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista
koskevien tavoitteiden saavuttamista.
4. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään
rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.
Kaavatilanne
Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Pyhäjoen etelärannalla
Merijärventien varrella noin 3,2 kilometrin etäisyydellä Pyhänkosken
kylästä ja noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Merijärven keskustasta.
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai yleiskaavaa. Pyhänkosken
osayleiskaava ulottuu noin kilometrin päähän rakennuspaikasta.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa rakennuspaikka sijoittuu
Pyhänkosken
kylän
lähettyville.
Merkinnällä
osoitetaan
maaseutuasutuksen kannalta tärkeitä kyläkeskuksia, jotka ovat
toimintapohjaltaan vahvoja, aluerakenteen tai ympäristötekijöiden
kannalta tärkeitä tai sijaitsevat taajaman läheisyydessä. Rakennuspaikka
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sijoittuu maankuntakaavassa maaseudun kehittämisen kohdealueelle.
Merkinnällä osoitetaan ylikunnallisia maaseutuasumisen alueita, joilla
kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin,
luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista,
elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Rakennuspaikka sijoittuu
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen
läheisyyteen ja sen lähelle on merkitty muinaisjäännös. Pyhäjokea pitkin
on osoitettu viheryhteystarve.
Poikkeamisen edellytykset
Rakennuspaikka on valmiiksi rakennettu ja se sijaitsee Pyhäjoen ja
maantien välisellä pienellä kumpareella. Laajennettava rakennus
sijoittuu vajaan 100 metrin päähän Pyhäjoen rannasta. Koska kyse on
laajentamisesta, voidaan todeta, ettei poikkeuksen myöntäminen
vaikeuta luonnon- tai kulttuuriympäristön suojelun tavoitteiden
saavuttamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.
Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön
muulle järjestämiselle.
Puollan poikkeamista.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä poikkeamisluvan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 79 §

KuntaL. 39 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 21.6.2017 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AIKA, PAIKKA JA KOOLLEKUTSUMISTAPA
VUONNA 2017
Khall. 80 §

Kunnan hallintosäännön 61 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa
päättämänään aikana ja paikassa sekä päättää miten kokouskutsu
toimitetaan. Alkuvuonna 2017 kunnanhallituksen kokoukset on pidetty
pääsääntöisesti joka kuukauden kolmannella viikolla tiistaisin tai
keskiviikkoisin klo 16.00 kunnantoimistolla. Kokouskutsu on toimitettu
kirjallisena
kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanvaltuuston
puheenjohtajistolle. Esityslista on toimitettu myös sähköpostiin.
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä viikon kuluttua kokouksesta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää loppuvuoden 2017 kokousten ajan,
paikan ja koollekutsumistavan sekä pöytäkirjan nähtävillä pitämisen.
Alustavat kokouspäivämäärät loppuvuodelle ovat ti 19.9., ti 17.10., ti
22.11. ja ma 11.12.
Valtuuston alustavat kokouspäivämäärät ovat 31.10. ja 19.12.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIIN
Khall. 81 §

Hallintosäännön 69 § mukaan kunnanhallitus voi määrätä tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta toimielimiin
edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai
kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla
on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien kokouksissa.
Esitys: Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa seuraaviin
lautakuntiin:
sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta.
Päätös: Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti edustajansa lautakuntiin
seuraavasti:
- sivistyslautakunta: Tanja Aunio
- tekninen lautakunta: Matti Saukko
- vapaa-aikalautakunta: Kaarina Majava
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KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN
Khall. 82 §

Kunta on osakkaana eri yhtiöissä. Kunnanhallituksen tulee nimetä
kunnan edustaja yhtiökokouksiin kaudelle 1.6.2017-30.5.2019.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan seuraaviin
yhtiökokouksiin vuosille 2018-2019: As. Oy Merijärven Sotaveteraanit,
As. Oy Merijärven Isopelto, As. Oy Merijärven Kivipelto, As. Oy
Merijärven Aliininpuisto, As. Oy Merijärven Katajanmarja, As. Oy
Merijärven Pihlajanmarja,
Kiinteistö Oy Merijärven Säästötalo,
Merijärven OP-Rahakulma Oy, Ristivuori Oy, Vestia Oy ja Merijärven
Kehityskeskus Oy.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajansa ja
varaedustajat yhtiökokouksiin kaudelle 2018-2019 seuraavasti:
- As. Oy Merijärven Sotaveteraanit: Esa Linnala (varalla Kari Jokela)
- As. Oy Merijärven Isopelto: Esa Linnala (varalla Kari Jokela)
- As. Oy Merijärven Kivipelto: Esa Linnala (varalla Kari Jokela)
- As. Oy Merijärven Aliininpuisto: Esa Linnala (varalla Kari Jokela)
- As. Oy Merijärven Katajanmarja: Esa Linnala (varalla Kirsti Nivala)
- As. Oy Merijärven Pihlajanmarja: Esa Linnala (varalla Kari Jokela)
- Kiinteistö Oy Merijärven Säästötalo: Kari Jokela (varalla Esa
Linnala)
- Merijärven OP-Rahakulma: Kari Jokela (varalla Esa Linnala)
- Ristivuori Oy: Kari Lahti (varalla Jenna Leppikorpi)
- Vestia Oy: Esko Nivala (varalla Juhani Alaranta)
- Merijärven Kehityskeskus Oy: Kaarina Majava
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22.8.2017

JÄSENEN NIMEÄMINEN KALAJOEN VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTOON
Khall. 83 §

Merijärvi on tehnyt yhteistyötä Kalajoen kaupungin vanhus- ja
vammaisneuvoston kanssa siten, että siellä on ollut edustaja
Merijärveltä.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Kalajoen vanhus- ja
vammaisneuvostoon
kunnanhallituksen
toimikaudeksi
1.6.201731.5.2019.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Merijärven kunnan
edustajaksi Kalajoen vanhus- ja vammaisneuvostoon Leena Ojalan.

KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA 4H-YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN
Khall. 84 §

Paikallisen 4H-yhdistyksen hallituksessa on ollut kunnan edustaja.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Merijärven 4Hyhdistyksen hallitukseen kunnanhallituksen toimikaudeksi 1.6.201731.5.2019.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Merijärven kunnan
edustajaksi 4H-yhdistyksen hallitukseen Päivi Saukon.
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HENKILÖSTÖJAOSTON NIMEÄMINEN
Khall. 85 §

Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen valitsema
henkilöstöjaosto ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon
tehtäväaluetta ja virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista
siltä osin kuin ne sopimuksissa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan
harkintaan.
Esitys: Kunnanhallitus
1.6.2017-31.5.2019.

nimeää

henkilöstöjaoston

toimikaudekseen

Päätös: Kunnanhallitus nimesi henkilöstöjaostoon seuraavat henkilöt:
Esko Nivala, Paula Jukkola, Kari Lahti.

OSASTOPÄÄLLIKKÖIDEN NIMEÄMINEN
Khall. 86 §

Merijärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus nimeää
määräämäkseen ajaksi kullekin hallintokunnalle osastopäällikön, jonka
vastuulla on hallintokunnan toiminnan ohjaus ja koordinointi sekä
johtoryhmätyöskentely.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää toimikaudeksi 1.6.2017-30.5.2019
hallintokunnille osastopäälliköt seuraavasti:
- hallinto- ja elinkeinotoimi: kunnanjohtaja Kari Jokela
- sivistystoimi: rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju
- tekninen toimi: tekninen johtaja Esa Linnala
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT
Khall. 87 §

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan laskujen hyväksyjinä toimivat
tilivelvolliset
viranhaltijat
toimialueensa
tulosalueiden
osalta.
Tilivelvollinen on oikeutettu siirtämään hyväksymisoikeutta alaiselleen
viranhaltijalle harkintansa mukaan. Tilivelvollisuutta ei kuitenkaan voi
siirtää.
Kunnanhallituksen toimialueen osalta niissä laskuissa, joissa esim.
esteellisyyden perusteella viranhaltijat eivät voi toimia hyväksyjänä,
kunnanhallituksen tulee määrätä hyväksyjä.
Esitys: Kunnanhallitus määrää laskujen hyväksyjän toimikaudeksi
1.6.2017-31.5.2019.
Päätös:
Kunnanhallituksen
laskujen
hyväksyjiksi
määrättiin
yksimielisesti kunnanhallituksen pj. Esko Nivala ja hänen varalleen 2.
varapj. Kari Lahti.

TALOUDEN TOTEUTUMA 1.1.-30.6.2017
Khall. 88 §

Kunnan toimintatuotot ovat toteutuneet alkuvuonna hieman ennakoitua
pienempinä (44,2 %). Toimintakulut ovat lähes ennakoidun suuruiset
(49,6 %). Verotulot ja valtionosuudet olivat kertyneet lähes
ennakoidusti. Vuosikate oli 30.6. 233.958 €.
Esitys: Merkitään tiedoksi ja esitetään kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja esitetään kunnanvaltuustolle tiedoksi.
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MERIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KALAJOEN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
Khall. 89 §

Kalajoen kaupunki vastaa Merijärven kunnan varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta. Kalajoen sivistyslautakunnassa on ollut
Merijärven edustaja päätettäessä varhaiskasvatuspalveluista.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan Kalajoen
sivistyslautakuntaan
ja
esittää
nimeämisen
kunnanvaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajan Kalajoen
sivistyslautakuntaan Päivi Saukon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että valtuusto vahvistaa nimeämisen.

ASIA EI JULKINEN
Khall. 90 §

MUUT ASIAT
Khall. 91 §
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Kokouksen päätteeksi keskusteltiin seuraavista asioista, jotka merkittiin
tiedoksi:
- Päivi Saukko kysyi kirjanpitäjän tilanteesta. Kunnanjohtaja kertoi
tämän hetkisen tilanteen.
- Päivi Saukko kysyi talousarviossa olevan rivitalohankkeen
tilanteesta. Kunnanjohtaja kertoi hankkeen tämän hetkisen tilanteen.
- Päivi Saukko tiedusteli Salmenrannan tilanteesta. Kunnanhallitus
kävi keskustelun asiasta.

