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LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 108 - 116 §

paikalla:
paikalla:
x
x
x

Sivut: 118 - 127

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja -aika
sekä tarkastajien
valinta taikka merkintä
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalapudas Heikki ja Takaeilola Juha
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Antti Sakko

Kari Jokela
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Heikki Kalapudas

Juha Takaeilola
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PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
Toimistosihteeri
Satu Kahlos

Asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta

108 §

109 §

Esitys erityisopettajien virkanimikkeen muuttamisesta erityisluokanopettajaksi
Liite

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi
sekä niihin liittyviksi laeiksi

110 §

Muistamisten kohdentaminen

111 §

Pöytäkirjat

112 §

Saapuneet kirjeet

113 §

Kehittämispalkinnon myöntäminen vuodelta 2016

114 §

Yhteistyösopimus Infopankki-verkkopalvelusta 2017-2020

115 §

Kelan yhteispalvelusopimuksen irtisanominen

116 §

Muut asiat
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ESITYS ERITYISOPETTAJIEN VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMISESTA ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI
Siv.ltk. 25 § / 18.10.2016 Perusopetuslakiin tuli vuonna 2010 muutoksia oppimisen ja
koulunkäynnin tuen asioihin. Nykyisin puhutaan kolmiportaisesta tuesta.
Oppilas voi olla yleisen, tehostetun tai erityisen tuen oppilas.
Erityisopettajan kelpoisuusasetusta on päivitetty valtioneuvoston
asetuksella vuonna 2012 (105/2012) vastaamaan em. lainsäädäntöä.
Koivupuhdon koulussa on 2 kelpoisuuden omaavaa erityisopettajaa.
Heidän työnkuvansa ei enää vastaa laaja-alaisen erityisopettajan
työnkuvaa. Laaja-alainen erityisopettaja antaa opetusta pääasiassa
yleisen ja tehostetun tuen oppilaille, jotka kärsivät lievistä
oppimisvaikeuksista.
Koivupuhdon koulun erityisopettajat opettavat suurimmalta osin
erityisen tuen oppilaita. Osalla oppilaista on myös päätös pidennetystä
oppivelvollisuudesta
esim.
vaikeiden
oppimisvaikeuksien
tai
vammaisuuden perusteella. Opettajat opettavat oppilaita osin
pienryhmässä, jossa saattaa olla usean eri luokan oppilaita tai eritasoisia
oppilaita yhtä aikaa. Erityisopettajien työhön kuuluu myös merkittävässä
määrin
oppilashuoltotyötä,
toisten
opettajien
konsultointia,
koulunkäyntiavustajien ohjaustyötä ja pedagogisten asiakirjojen
tekemistä sekä niihin liittyvien verkostopalavereiden pitämistä.
Nykyinen virkanimike ERITYISOPETTAJA ei vastaa työnkuvaa, joten
virkanimike on syytä muuttaa ERITYISLUOKANOPETTAJAKSI
1.1.2017 alkaen. Muutos tarkoittaa opetusvelvollisuuden muuttumista
24:stä tunnista 22:een tuntiin.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta
hyväksyy
erityisopettajien
virkanimikkeiden
muuttamisen erityisluokanopettajaksi 1.1.2017 alkaen ja esittää edelleen
kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
tekemän päätösesityksen.
Khall. 108 §

yksimielisesti

sivistystoimenjohtajan

Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen
erityisopettajien virkanimikkeiden muuttamisen erityisluokanopettajaksi
1.1.2017 alkaen ja esittää asian kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Muutoksen kustannusvaikutus kokonaisuudessaan on 6.468 €/vuosi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI
JA
SOSIAALIJA
TERVEYDENHUOLLON
JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Khall. 109 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää
maakuntahallinnon perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa. Sosiaalija terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta ja
muilta hankkeeseen osallisilta tahoilta lausunnot luonnoksesta
hallituksen esitykseksi.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen
20.10.2015, 7.11.2015 ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan
Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja
maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat
vaalit ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät
kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu
siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita
tehtäviä:
työja
elinkeinopalvelut
sekä
aluekehittäminen,
ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun
kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli
jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä tai rahoituksesta.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus
muun muassa perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien
hallinnosta ja taloudesta, siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja
terveyspalveluista kunnilta maakunnille, säätää maakuntien saamasta
rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista, uudistuksen
voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä.
Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää
uusi kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä
rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausunnot tulee
toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 klo 16.15 mennessä.
Lausuntopyynnön
materiaalit
löytyvät
Internet-osoitteesta
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa hallituksen
esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi
liitteen mukaisen lausunnon.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MUISTAMISTEN KOHDENTAMINEN
Khall. 110 §

Kunnan 150-v. pääjuhla järjestettiin 1.10.2016. Juhlaan ei haluttu
lahjoja, mahdolliset muistamiset ohjattiin kunnan pankkitilille.
Muistamisia kertyi 670 €. Niiden käytöstä ei ole päätöstä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että juhlavuoden muistamisista kertyneet
varat, 670 €, ohjataan Salmenrannan palvelutalon asukkaiden
viihtyisyyden parantamiseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Alaranta poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 17.20.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 111 §
-

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.10.2016
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 20.10.-7-11.2016
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 112 §

PALOSUOJELURAHASTO
- Päätös avustuksen osittaisesta takaisinperinnästä
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Päätös Oulaisten Liikenne Oy:n reittiliikenneluvasta reiteille KalajokiOulainen, Kokkola-Kalajoki, Kalajoki-Merijärvi ajalle 11.8.201610.8.2026
- Työllisyyskatsaus syyskuu 2016
- Yhteysviranomaisen lausunto Hanhikivi1–ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristö-vaikutusten
arviointiselostuksesta
POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
- Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

7.11.2016

KEHITTÄMISPALKINNON MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2016
Khall. 113 §

Merijärven kunta myöntää vuosittain kehittämispalkinnon merkittävästä
teosta tai saavutuksesta merijärviselle yritykselle, yhdistykselle tai
henkilölle. Kunnalla on vuodelta 1987 hyväksytty kehittämispalkinnon
johtosääntö,
jossa
määritellään
perusteet
ko.
tunnustuksen
myöntämiselle.
Palkinto myönnetään seuraavin perustein:
- merkittävä teko kunnan kehityksen kannalta
- kehityskelpoinen esitys yritystoiminnan, hallinnon, talouden tai
muun yhteistoiminnan kehittämiseksi
- kunnan tekeminen tunnetuksi
- merkittävät saavutukset harrastus-, kulttuuri- ym. toiminnan alalla
Kehittämispalkinnon suuruus on 850 €.
Esitys: Kunnanhallitus päättää kehittämispalkinnon saajan.
Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää kehittämispalkinnon vuodelta
2016 Merijärven Kotiseutuyhdistys ry:lle.
Perusteluina todettiin, että Kotiseutuyhdistys on kuluneen vuoden aikana
toiminut erittäin aktiivisesti ja näkyvästi kuntalaisten hyväksi. Yhdistys
on ollut mukana useissa eri hankkeissa yhteistyössä eri toimijoiden, mm.
kunnan
kanssa.
Monessa
hankkeessa
aloite
on
tullut
Kotiseutuyhdistykseltä.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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YHTEISTYÖSOPIMUS INFOPANKKI-VERKKOPALVELUSTA 2017-2020
Khall. 114 §

Merijärven kunta on Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n kautta mukana
Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen hallinnoimassa Hanhikivijatkoyhteyshankkeessa, jonka puitteissa on hallinnoitu hankealuekohtaisia paikallistietosivuja Helsingin kaupungin ylläpitämälle
Infopankki-sivustolle. Sivusto on suunnattu Suomeen muuttoa
suunnitteleville tai Suomessa asuville maahanmuuttajille ja sinne on
koottu kattavasti tietoa 14 eri kielellä mm. elämisestä ja työskentelystä
sekä asumisesta ja terveydenhuollosta Suomessa. Helsingin kaupungin
perimät Infopankin vuosimaksut on hoidettu toistaiseksi Hanhikivijatkoyhteyshankkeesta.
Infopankin uudella sopimuskaudella 2017-2020 jäsenyys ja vuosimaksut
muuttuvat kuntakohtaisiksi. Vuosimaksu määräytyy kunnan asukasluvun
perusteella, ja Merijärven kunnan vuosimaksu uudella sopimuskaudella
on
1.000
euroa.
Hanhikivi-jatkoyhteyshanke maksaa vuosimaksut 2017 alueelta
palvelussa jatkavien jäsenkuntien osalta. Vuodesta 2018 alkaen on
sovittu, että Ylivieskan seutukuntaan kuuluvien kuntien vuosimaksut
hoidettaisiin Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n kautta. Alueet vastaavat
jatkossakin omien tietojensa päivityksestä Infopankki-sivustolle.
Oheismateriaalina
on
Infopankki-yhteistyösopimus
liitteineen.
Pääsopimuksessa mainittu liite 4 ei koske Ylivieskan seutukunnan
aluetta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Merijärven kunnan Infopankkiverkkopalvelun yhteistyösopimuksen vuosille 2017-2020. Merijärven
kunnan vuosimaksu 2017 maksetaan Hanhikivi-jatkoyhteyshankkeen
kautta ja vuosina 2018-2020 Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n kautta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KELAN YHTEISPALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Khall. 115 §

Merijärven kunta ja Kela ovat allekirjoittaneet yhteispalvelusopimuksen
1.10.2011. Kelan yhteispalvelupiste sijaitsee kunnantoimistolla ja
palvelee
ma-pe
klo
9-15
kunnantoimiston
ollessa
auki.
Yhteispalvelupisteestä vastaa toimistosihteeri Kaija Pehkonen
varahenkilönään kunnansihteeri.
Sopimuksentekohetkestä kunnantoimiston henkilöstössä on tapahtunut
suuria muutoksia. Organisaatioon ei kuulu enää kunnansihteeriä, joka
sopimuksen allekirjoitushetkellä oli yhteispalvelupisteen varahenkilö.
Pääkirjanpitäjä on pitkällä sairauslomalla, jonka seurauksena osa
tehtävistä on siirtynyt muille henkilöstön jäsenille hoidettavaksi
nykyisten tehtävien ohella. Kirjanpitäjän paluu on epävarmaa.
Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy 1.1.2017 alkaen kunnilta
Kelalle, mikä tuo uusia tehtäviä myös Kelan yhteispalvelupisteen
henkilöstölle.
Esitys: Edellä mainituista syistä Merijärven kunta irtisanoo Kelan
kanssa laaditun yhteispalvelusopimuksen 1.12.2016 alkaen. Sopimuksen
irtisanomisaika on kuusi kuukautta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MUUT ASIAT
Khall. 116 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Heikki Kalapudas kysyi Salmenrannan remontin tilanteesta.
Kunnanjohtaja kertoi tilanteen ja asiasta käytiin keskustelu.
- Heikki Kalapudas toi terveisiä, että Majavan metsäautotien laavulle
tarvitaan lisää polttopuita
- Päivi Saukko muistutti kunnanhallitusta siivoojien nimikemuutoksesta

