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MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

21.1.2015

KUNNANHALLITUKSEN VAALI
Khall. 1 §

Kunnanhallitukseen valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto valitsee jäsenten
keskuudesta puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Kunnanhallituksen toimikausi on valtuuston toimikauden pituinen, ellei
valtuusto päätä lyhyemmästä toimikaudesta. Toimikauden pituuden
valtuusto voi päättää kunnanhallitusta valitessaan. Kokouksessaan
22.1.2013 § 5 valtuusto päätti kunnanhallituksen toimikaudeksi kaksi
vuotta.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto suorittaa
kunnanhallituksen vaalin ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudeksi 2015-2016.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN SALMENRANNAN VARAVOIMALAITTEEN
HANKINTAAN
Khall. 2 §

Vuoden
2014
talousarvioon
oli
varattu
15.000
euron
investointimääräraha varavoimalaitteen hankintaan Salmenrannan
palvelukeskukseen. Hankintaa valmisteltiin loppuvuodesta, mutta sitä ei
ehditty saada päätökseen vuoden 2014 aikana.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2015
talousarvioon lisätään 15.000 euron investointimääräraha varavoimalaitteen hankintaan Salmenrantaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

21.1.2015

TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN
Khall. 3 §

Vuoden 2015 talousarviossa kunnanvaltuusto on antanut kunnanhallitukselle valtuudet enintään 500.000 euron talousarviolainan ottoon.
Kunnan maksuvalmius heikkeni vuoden 2014 lopussa. Maksuun tuli
isoja laskuja vuodelta 2014 sekä vuotta 2015 koskien. Marraskuun 2014
kunnalle maksettava tuloverosumma oli huomattavan pieni, mikä myös
osaltaan heikensi maksuvalmiutta. Tulossa on myös isoja investointeja.
Toimintansa rahoittamiseen kunta tarvitsee ulkopuolista rahoitusta.
Tarjouspyynnöt 300.000 euron lainasta on toimitettu Kuntarahoitus
Oyj:lle, Kuntien eläkevakuutukselle ja Oulaisten Osuuspankille.
Tarjoukset on pyydetty 16.1. klo 15.00 mennessä.
Esitys: Esitys annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen:
Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta ottaa 300.000 euron
talousarviolainan kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla Kuntarahoitus
Oyj:ltä. Lainan korko sidotaan 5 vuoden viitekorkoon tarjouksen
mukaisella korolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TALOUSARVION 2015 TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 4 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 20162017 taloussuunnitelman 15.12.2014 § 37. Talousarvion toteuttamiseksi
on laadittu toimeenpanosuunnitelma (liite).
Toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan talouden seurannan tärkeyttä.
Talousarvio laadittiin tiukaksi ja on tärkeää, että sen toteutumista
seurataan jatkuvasti. Raportointi suoritetaan hallitukselle ja valtuustolle
sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan. Alustava raportti alkuvuoden
toteutumasta tulee toimittaa valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Seurannan ja raportoinnin lisäksi suunnitelmassa ohjeistetaan
henkilöstön palkkaukseen, hankintoihin ja laskujen hyväksymiseen
liittyvissä asioissa.
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden
toimeenpanosuunnitelman laaditussa muodossa.

2015

talousarvion

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN OSALTA
Khall. 5 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2014 § 37 Merijärven kunnan
talousarvion
vuodelle
2015.
Hyväksyessään
talousarvion
käyttötalousosan,
valtuusto
samalla
vahvisti
hallinto-osaston
bruttomenon 367.908 euroa, elinkeinotoimen bruttomenon 67.960 euroa
ja sosiaali- ja terveysosaston bruttomenon 4.041.911 euroa sitovasti
kunnanhallituksen käytettäväksi.
Kunnanvaltuuston
tarkkuudella.

hyväksymä

talousarvio

on

laadittu

tilitason

Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että hallinto-osaston talousarvio vuodelle
2015 toimii samalla talousarvion käyttösuunnitelmana hallinto-osaston
osalta. Samoin sosiaali- ja terveysosaston talousarvio vuodelle 2015
toimii talousarvion käyttösuunnitelmana sosiaali- ja terveysosaston
osalta ja elinkeinopalveluiden talousarvio toimii käyttösuunnitelmana
elinkeinopalveluiden osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VUODEN 2015 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO
Khall. 6 §

Vuoden 2015 talousarviossa yhteisöjen ja järjestöjen toimintaavustuksiin on varattu 18.500 euroa. Talousarviokäsittelyssä toimintaavustusten jako jätettiin kunnanhallituksen päätettäväksi.
Toiminta-avustuksia on haettu seuraavasti:
- Merijärven 4H-yhdistys
- Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry
Yhteensä

19.000 €
300 €
19.300 €

Esitys: Kunnanhallitus päättää jakaa toiminta-avustukset seuraavasti:
- Merijärven 4H-yhdistys
Yhteensä

18.500 €
18.500 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 7 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 15.12.2014 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA –AJAT SEKÄ
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA
Khall. 8 §

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 8.-14.4.2015.
Vaalilain (714/1998) mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä
varsinaisen
vaalipäivän
äänestyspaikoista
kunnassa
määrää
kunnanhallitus. Kukin kunta määrää itsenäisesti ja oman harkintansa
mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista
kunnassa. Vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta.
Oikeusministeriöllä ja Itellalla on puitesopimus ennakkoäänestyksen
järjestämisestä Itellan toimipaikoissa. Koska Merijärvellä ei ole
postikonttoria, ennakkoäänestys tulee suorittaa käyttäen muita, esim.
kunnan omia tiloja.
Jokaisella äänestysalueella on määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Koska koko kunta on yhtenä äänestysalueena, kunnassa tarvitaan
ainoastaan yksi vaalipäivän äänestyspaikka. Äänestyspaikkana on viime
vuodet toiminut liikuntasali Kilpukka.
Esitys: Kunnanhallitus määrää vuoden 2015 eduskuntavaalien
ennakkoäänestyspaikaksi Merijärven kunnanviraston. Äänestyspaikka
on avoinna arkipäivisin 8.-10.4. ja 13.-14.4.2015 klo 9-18 ja
viikonloppuna 11.-12.4.2015 klo 12-15.
Kunnanhallitus määrää
liikuntasali Kilpukan.

vaalipäivän

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

19.4.2015

äänestyspaikaksi
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EDUSKUNTAVAALEJA VARTEN
Khall. 9 §

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja
asettaa vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme.
Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
asetetaan vaalitoimikunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Samoin tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset. Varajäsenet on
esitettävä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan.
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015 (ennakkoäänestys
kotimaassa 8.-14.4.2015).
Esitys: Merijärven kunta on valtuuston päätöksen mukaisesti yhtenä
äänestysalueena. Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan Merijärven
äänestysaluetta varten. Lautakuntaan valintaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan laitoksissa ja kodeissa
tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten. Vaalitoimikuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä kolme varajäsentä.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Toini Hiitola, puheenjohtaja
Anna-Maija Jalonen, varapuheenjohtaja
Tuula Pahkasalo, jäsen
Paavo Rautio, jäsen
Juha Takaeilola, jäsen
Vaalilautakuntaan valittiin seuraavat viisi varajäsentä järjestyksessä:
Aimo Tanska, Paavo Pahkasalo, Ari Savukoski, Jenna Leppikorpi ja
Liisa Nivala.
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Markku Sakko, puheenjohtaja
Tapani Hakala, varapuheenjohtaja
Heli Mattila, jäsen
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat varajäsenet järjestyksessä: Antti
Vidnäs, Saara Saukko ja Raija Pääkkö.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO PYHÄJOEN OLTAVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
Khall. 10 §

Pyhäjoen kunta laatii osayleiskaavaa Oltavan tuulivoimapuistolle.
Kaavatyön tarkoituksena on laatia enintään 32 tuulivoimalan
rakentamisen mahdollistava osayleiskaava Pyhäjoelle, Liminkakylän
pohjoispuolelle Oltavan alueelle. Alueelle tulevien voimaloiden teho
olisi 2,4-5,0 megawattia eli yhteensä 76,8-160 megawattia.
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 213 metriä.
Oltavan tuulipuiston etäisyys Merijärven keskustaajamaan on n. 17
kilometriä (liite).
Kaavaluonnos on
kunnanhallitus on
kaavaluonnoksesta.

asetettu nähtäville 7.1.-6.2.2015. Pyhäjoen
pyytänyt
Merijärven kunnalta lausunnon

Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan, että Merijärven kunnalla ei
ole huomautettavaa Pyhäjoen Oltavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan
luonnoksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN
VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2015
Khall. 11 §

Valtiovarainministeriö on 31.12.2014 päivätyllä päätöksellä vahvistanut
Merijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi vuodelle 2015
4.151.418 euroa, josta verotuloihin perustuvan valtionosuuden osuus on
1.468.604 euroa. Valtionosuudesta vähennetään kunnan omarahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin 245.975 euroa,
jolloin kunnalle maksetaan valtionosuuksia 3.977.667 euroa.
Maksettavaan summaan sisältyy kotikuntakorvaustuloja 72.224 euroa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
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KEVÄÄN KOKOUSAIKATAULU
Khall. 12 §

Kevään kokousaikataulu on alustavasti seuraava:
- Kunnanhallituksen kokous: ke 18.2., ti 31.3., ke 22.4., ke 20.5., ti
16.6.
- Kunnanvaltuuston kokous: ke 11.2., ke 15.4., ma 22.6.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SIJOITUSSALKUN TILANNE 31.12.2014
Khall. 13 §

Merijärven kunnan sijoitussalkun markkina-arvo oli 31.12.2015
yhteensä 2.604.063 euroa. Salkun arvo kasvoi vuoden aikana 205.771
euroa. Salkun tuotto vuoden alusta oli 8,66 %.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 14 §

Kunnanhallitukselle on toimittu seuraavat pöytäkirjat:
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.11.-31.12.2014
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. 15 §

KALAJOEN KAUPUNKI
- Kaupunginhallitus 22.12.2014 § 354 Kalajoen kaupungin ja
Merijärven kunnan välisen sopimuksen päivähoitopalveluista
hyväksyminen
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n
mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2015
- Perusopetuslaissa
tarkoitetun
aamuja
iltapäivätoiminnan
yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2015
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä
valtionosuudesta
sekä
kuntayhtymille,
rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta
vuodelle 2015
- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin
myönnettävästä valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille
yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta
vuodelle 2014
POHJOIS-POHJANMAAN ALUEHALLINTOVIRASTO
- Vuoden 2015
perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen
vahvistaminen
POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA
- Kutsu Pohjois-Suomen kunnille Pohjoisen Sote-alueen perustamista
valmistelevaan kokoukseen 5.2.2015
RAAHEN KAUPUNKI
- Kaupunginjohtaja Kari Karjalaisen 60-vuotisseminaari 11.2.2015
VEROHALLINTO
- Päätös Etelä-Pohjanmaan, Jokilaaksojen, Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan
verotoimistojen
yhdistämisestä
Länsi-Suomen
verotoimistoksi
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
- Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANHALLITUS

21.1.2015

MERIJÄRVEN KUNNAN SAATAVAT EMILIO KIDS OY:LTÄ
Khall. 16 §

Emilio Kids Oy/Päivi Pajala lopetti toimintansa kunnan omistamalla
huoltoasemalla 1.6.2014 alkaen. Yritys jätti tilittämättä kunnalle 63.000
€ polttoaineenmyynnistä saamiaan rahoja. Päivi Pajalan kanssa sovittiin
syyskuussa rahojen takaisinmaksusta siten, että 20.000 € suoritetaan
31.12.2014 mennessä ja loput 31.5.2015 mennessä. Velkaa oli tuolloin
jäljellä 61.500 €.
Päivi Pajala on vuoden 2014 loppuun mennessä suorittanut kunnalle
11.000 €. Loput saatavat laitetaan perintään.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN RAAHEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHDISTÄMISEN
SEURANTARYHMÄÄN
Khall. 17 §

Raahen kaupunginjohtaja asetti alkuvuodesta 2014 työryhmän
valmistelemaan ammatillisen koulutuksen yhdistymistä. Työryhmässä
oli edustus kaikista Raahen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän
jäsenkunnista. Merijärveä työryhmässä edusti Jari Ylikulju.
Ryhmän esityksen mukaisesti Raahen kaupunginhallitus on valinnut
konsultin, jonka päämääränä on yhdistää Raahen koulutuskuntayhtymän
oppilaitokset ja Raahen aikuiskoulutuskeskus mukaan lukien myös
mahdollisesti Raahen Osaamiskeskus Oy yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tavoitteena on, että yhdistyminen päästään toteuttamaan 30.4.2015
alkaen.
Ammatillisen
koulutuksen
yhdistymisen
jatkovalmistelutyöstä
järjestettiin keskustelutilaisuus Raahessa 2.12.2014. Paikalle oli kutsuttu
jäsenkuntien kunnanjohtajat, puheenjohtajistot sekä kaikkien poliittisten
puolueiden edustajat.
Raahen kaupunginhallitus on perustanut yhdistämistyötä ohjaamaan
ohjausryhmän ja nimennyt siihen jäseniksi Raahen kaupunginjohtajan,
koulutuskuntayhtymän johtajan ja Aikun toimitusjohtajan sekä kutsunut
jäseniksi jäsenkuntien kunnanjohtajat.
Lisäksi kaupunginhallitus on perustanut luottamushenkilöistä koostuvan
seurantaryhmän ja nimennyt siihen Raahen kaupungin edustajina
puheenjohtajiston kokouspiiriin kuuluvat sekä pyytää Merijärven,
Pyhäjoen ja Siikajoen kuntia nimeämään omat edustajansa siihen.
2.12.2014
tilaisuudessa
seurantaryhmän
toivottiin
koostuvan
jäsenkuntien puheenjohtajistoista.
Ohjausryhmän ja seurantaryhmän toiminta-aika on 1.1.-30.4.2015.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajat Raahen
ammatillisen koulutuksen yhdistämisen seurantaryhmään.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä seurantaryhmään
seuraavat jäsenet:
- kunnanvaltuuston pj. Juhani Alaranta
- kunnanvaltuuston 1. varapj. Matti Pinola
- kunnanvaltuuston 2. varapj. Päivi Saukko
- kunnanhallituksen pj. Kirsti Nivala
- kunnanhallituksen varapj. Antti Sakko

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

21.1.2015

ASIA EI JULKINEN
Khall. 18 §

MUUT ASIAT
Khall. 19 §
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Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Päivi Saukko tiedusteli kunnantoimiston toimistosihteerin tehtävien
hoitamista tämän sairausloman aikana. Kj.: toimistosihteerille on
hankittu sijainen.
- Päivi Saukko toi esille Salmenrannan tarpeen uusiin patjoihin osalle
asukkaista. Juhani Alaranta aikoi ottaa asian esille Kalajoen
perusturvalautakunnassa.
- Kirsti Nivala toi esille rikkoutuneen kuntolaitteen Kilpukan
kuntosalissa.

