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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016
Khall. 30 §

Kuntalain (410/2015) 113 §: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 (410/2015) 115 §: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 2016 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 230.986 €, joka on 204 €/asukas (2015: 238.046 € eli 210
€/asukas).
Talousarviossa
vuosikatteen
suuruudeksi arvioitiin
250.987 €. Vuoden 2016 alijäämäksi muodostui 152.872 € (2015:
alijäämää 162.112 €).
Toimintamenot vuonna 2016 olivat 7.869.126 € (96,8 % talousarviosta),
vähennystä edelliseen vuoteen 3,9 %. Toimintatuotot olivat 1.453.939 €
(96,6 % talousarviosta), vähennystä edelliseen vuoteen 8,7 %. Verotulot
pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 % kertymän ollessa
2.484.020 € (88,7 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat edelliseen
vuoteen 3,1 % kertymän ollessa 4.039.262 € (101,0 % talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana. Vuoden 2016
aikana pitkäaikaisia lainoja otettiin 300.000 € ja entisiä lyhennettiin
276.216 euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2016. 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.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

käsiteltäväksi

tarkastus-
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä
152.872,58 euroa
siirretään taseen edellisten tilikausien ali-/
ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET
Khall. 31 §

Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloitteet annetaan valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden
käsittelyn
jälkeen
puheenjohtajalle.
Aloitteet
toimitetetaan
kunnanhallituksen käsittelyyn tarpeellisia toimenpiteitä varten.
Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta
on ryhdytty.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on huhtikuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista
asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden
johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Vuoden 2016 aikana valtuutetut jättivät yhden aloitteen. Erkki
Helaakoski jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 13.4.2016 aloitteen
Salonniementien
ja
Merijärventien
välisen
alueen
asemakaavoittamiseksi. Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa
25.5.2016 § 67. Kunnanhallitus päätti, että aloite ei aiheuta
toimenpiteitä. Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi.
Vuoden 2016 aikana kuntalaiset jättivät kaksi aloittetta. Jarkko
Ylikauppila esitti 23.1.2016 päivätyssä aloitteessaan kunnan
asuntotarjonnan lisäämistä ja asuntostrategian luomista. Asia käsiteltiin
kunnanhallituksen kokouksessa 10.2.2016 § 20. Kunnanhallitus päätti
siirtää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.
Toivo Savukoski esitti 15.1.2016 päivätyssä aloitteessaan teknisen
johtajan viran jättämistä tayttämättä. Asia käsiteltiin kunnanhallituksen
kokouksessa 10.2.2016 § 21. Kunnanhallitus päätti, että aloite ei aiheuta
toimenpiteitä. Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi.
Esitys: Kunnanhallitus esittää vuoden 2016 aikana valtuutettujen ja
kuntalaisten tekemät aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet
valtuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN
OHJAAJAKSI
Siv.ltk. 9 § / 27.2.2017

TEHTÄVÄNIMIKEMUUTOS

KOULUNKÄYNNIN-

Koulunkäyntiavustajien tehtävänimike ei kuvaa heidän työtään tällä
hetkellä. Heidän työnsä on enemmänkin oppilaiden ohjaamista kuin
avustamista. Samat työntekijät työskentelevät myös iltapäivätoiminnan
ohjaajina ja ohjaavat lapsia itsenäisesti. Koulunkäyntiavustajan
koulutusta ei enää ole. Tilalle on tullut koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto.
Oulun eteläisen alueen kunnista puolet on jo muuttanut
tehtävänimikkeen koulunkäynninohjaajaksi ja lopuista kunnista
suurimmassa osassa on muutos vireillä.
Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin
eikä kelpoisuusvaatimuksiin.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta
päättää
esittää
kunnanhallitukselle,
että
koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muutetaan koulunkäynninohjaajaksi 1.4.2017 alkaen. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen,
palvelussuhteen ehtoihin eikä kelpoisuusvaatimuksiin.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
päätösesityksen.

Khall. 32 §

yksimielisesti

sivistystoimenjohtajan

Hallintosäännön 12 § mukaan toimien osalta nimikemuutokset tekee
kunnanhallitus.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen
koulunkäyntiavustajan tehtävänimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi 1.4.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SIIVOOJAN TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOS LAITOSHUOLTAJAKSI
TEKLA 5 § /16.3.2017

Kiinteistöjen puhtaanapitohenkilökunnan tehtävänimikkeen muutos
siivoojasta laitoshuoltajaksi vastaa paremmin työnkuvaa ja koulutusta.
Esitys: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että
siivoojan tehtävänimike muutetaan laitoshuoltajaksi 1.4.2017 alkaen.
Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen eikä palvelussuhteen
ehtoihin.
Päätös: Hyväksyttiin.

Khall 33 §

Hallintosäännön 12 § mukaan toimien osalta nimikemuutokset tekee
kunnanhallitus.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen
siivoojan tehtävänimikkeen muuttamisesta laitoshuoltajaksi 1.4.2017
alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SITOUMUKSEN ANTAMINEN KL-KUNTAHANKINTOJEN IT-LAITTEITA KOSKEVAAN
PUITESOPIMUKSEEN
Khall. 34 §

Yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee
asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä
vastaa sopimushallinnasta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja
prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista kunta-asiakkaiden
ulottuville. KL-Kuntahankinnoilla on useita eri puitesopimuksia (esim.
IT-laitteet, toimistotarvikkeet ym.), joiden käyttäjiksi kunnat ja muut
kunnalliset organisaatiot pääsevät antamalla Kuntahankinnoille
kirjallisen sitoumuksen.
IT-laitteita, lähinnä tietokoneita, kunnalle hankitaan pääosin pienissä
erissä 1-2 konetta kerrallaan tarpeen mukaan. Suurempia eriä laitteita
hankitaan lähinnä koululle. Työn sujuvuuden kannalta tietokoneilla on
kuitenkin
suuri
merkitys
nykypäivän
organisaatiossa.
KLKuntahankintojen kautta kunnalla on mahdollisuus päästä osalliseksi
suurten tavaramäärien kilpailutuksen mukanaan tuomasta hintaedusta.
Merijärven kunta on mukana IT-laitteiden sopimuksessa 1.11.2017
saakka, jolloin nykyinen sopimuskausi loppuu. Uusi kilpailutus on
aloitettu, uusi sopimus tulee voimaan 2.11.2017.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa sitoumuksen
KL-Kuntahankinnat
Oy:n
IT-laitteita
koskevaan
uuteen
puitesopimukseen (liite) ajalle 2.11.2017-1.11.2021.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 35 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 1.3.2017 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 36 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.2.2017
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.3.2017
- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 14.3.2017
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. 37 §

OULAISTEN KAUPUNKI
- Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaava/Korkeimman hallintooikeuden päätös
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Työllisyyskatsaus helmikuu 2017
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
- Jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö Ylivieskan seutukunnasta
maakunnan valmistelutoimielimeen
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

ESITYS AVOIMEKSI TULEVAN LUOKANOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISESTÄ
Khall. 38 §

Koivupuhdon koulun luokanopettaja Pilvi Olkkonen on 24.3.2017
ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja
on
toimittanut
kunnanhallitukselle
anomuksen, jolla hän hakee lupaa vapautuvan luokanopettajan viran
täyttämiseen 1.8.2017 alkaen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa sivistyslautakunnalle luvan täyttää
vapautuva luokanopettajan virka 1.8.2017 alkaen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LYHYTAIKAISEN LAINAN NOSTAMINEN
Khall. 39 §

Kunnanhallitus päätti 21.2.2017 § 22 nostaa Merijärven kunnan ja
Kuntarahoitus Oyj:n välisen kuntatodistusohjelman luottolimiitin
1.000.000,00 euroon. Kuntarahoitus on hyväksynyt limiitin noston
24.3.2017.
Kunta tarvitsee rahoitusta maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja
talousarvion
mukaisen
investointiohjelman
läpiviemiseen.
Kunnanvaltuusto on kuluvan vuoden talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päättänyt, että investointien rahoitukseen käytetään pääosin
lyhytaikaista lainaa.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta nostaa
lyhytaikaista lainaa Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman kautta
300.000 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Khall. 40 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Keskusteltiin kuituverkkohankkeen aikataulusta ja rakentamisen
sovittamisesta keskustaajaman osalta Elenian tekemään sähköverkon
siirtämiseen maan alle. Todettiin, että jatketaan hanketta.
- Päivi Saukko kysyi, ovatko Salmenrannan käyttöön ohjatut kunnan
150-v. juhlamuistamiset vielä käytettävissä. Kj: Kyllä ovat.

