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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO 2019 JA -SUUNNITELMA 20202021
Khall. 1 §

Raahen koulutuskuntayhtymän hallitus on tehnyt esityksen vuoden 2019
talousarvioksi
ja
vuosien
2019-2021
taloussuunnitelmaksi
kokouksessaan 20.11.2018 § 102 (liite). Koulutuskuntayhtymän
perussopimuksen
mukaan
kuntayhtymän
talousarvion
ja
taloussuunnitelman hyväksyvät jäsenkuntien Merijärven, Pyhäjoen,
Raahen ja Siikajoen valtuustot.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Raahen
koulutuskuntayhtymän talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman
vuosille 2019-2021.
Päätös:

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 2 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 19.12.2018 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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POHJOIS-POHJANMAAN
TYÖLLISTYMISTÄ
EDISTÄVÄN
MONIALAISEN
YHTEISPALVELUN (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall. 3 §

Merijärven kunta on mukana Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä
edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (TYP). Kunnanhallitus on
hyväksynyt vuosille 2016-2018 laaditun sopimuksen 20.1.2016 § 15.
TYP-johtoryhmä on hyväksynyt uuden yhteistyösopimuksen vuosille
2019-2021 ja toimittanut sen edelleen jäsenkuntiin hyväksyttäväksi
(liite). Sopimus noudattaa edellisvuosien sopimusta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) laaditun
yhteistyösopimuksen vuosille 2019-2021.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

24.1.2019

KUNNAN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN NEUVOTTELUKUNTAAN
Khall. 4 §

Merijärven kunta kuuluu maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen
yhdessä Alavieskan, Pyhäjoen sekä Siikajoen kuntien sekä Raahen ja
Kalajoen kaupunkien kanssa. Kalajoki toimii alueen isäntäkuntana.
Neuvottelukuntaan jokainen yhteistoiminta-alueen kunta nimeää kaksi
edustajaa, sekä poliittiselta että ammatilliselta tasolta (1+1/kunta).
Kalajoen kaupunki valitsee neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset
varajäsenet sopijakuntien esittämistä henkilöistä. Neuvottelukunta
asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valmistelee
yhteistoiminta-alueen
talousarvion,
toimintasuunnitelman
ja
tilinpäätöksen.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajiksi
maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
- Arvo Salmu, varalle
- Kai-Pekka Laitala, varalle Sampo Männistö
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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JÄSENEN NIMEÄMINEN AIKO-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
Khall. 5 §

Kalajoen kaupunki on saanut rahoituksen hankeidealle (Aiko)
”Sesonkityövoiman
saatavuuden
parantaminen
ja
työvoiman
työllisyyden turvaaminen ympäri vuoden” (Liite). Hanke kestää
30.4.2019 saakka ja sen toteutusalueeseen kuuluvat Kalajoen lisäksi
Merijärvi ja Alavieska.
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon tulee nimetä myös
Merijärven kunnan edustaja.
Esitys: Kunnanhallitus päättää nimetä Merijärven kunnan edustajaksi
Aiko-hankkeen ohjausryhmään Arvo Salmun.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN EDUSKUNTA- JA
EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN
Khall. 6 §

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 14.4.2019. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 3.-9.4.2019. Europarlamenttivaalit toimitetaan
sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 15.21.5.2019.
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.
Esitys: Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Anna-Maija Jalonen, puheenjohtaja
Tuula Pahkasalo, varapuheenjohtaja
Paavo Rautio, jäsen
Juha Takaeilola, jäsen
Aimo Tanska, jäsen
Vaalilautakuntaan valitaan seuraavat viisi varajäsentä järjestyksessä:
Paavo Pahkasalo, Ari Savukoski, Liisa Nivala, Milka Leppikorpi ja
Toini Hiitola.
Vaalitoimikuntaan valitaan seuraavat jäsenet:
Markku Sakko, puheenjohtaja
Tapani Hakala, varapuheenjohtaja
Heli Mattila, jäsen
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Vaalitoimikuntaan valitaan seuraavat varajäsenet järjestyksessä: Antti
Vidnäs, Saara Saukko ja Raija Pääkkö.
Päätös:

TALOUSARVION 2019 TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 7 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 20202021 taloussuunnitelman 19.12.2018 § 36. 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.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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TALOUSARVION 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN OSALTA
Khall. 8 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2017 § 36 Merijärven kunnan
talousarvion
vuodelle
2019.
Hyväksyessään
talousarvion
käyttötalousosan,
valtuusto
samalla
vahvisti
hallinto-osaston
bruttomenon 363.857 euroa, elinkeinotoimen bruttomenon 129.955
euroa ja sosiaali- ja terveysosaston bruttomenon 4.154.434 euroa
sitovasti kunnanhallituksen käytettäväksi.
Kunnanvaltuuston
tarkkuudella.

hyväksymä

talousarvio

on

laadittu

tilitason

Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että hallinto-osaston talousarvio vuodelle
2019 toimii samalla talousarvion käyttösuunnitelmana hallinto-osaston
osalta. Samoin elinkeinopalveluiden talousarvio 2019 toimii
käyttösuunnitelmana elinkeinopalveluiden osalta ja sosiaali- ja
terveysosaston talousarvio vuodelle 2019 toimii talousarvion
käyttösuunnitelmana sosiaali- ja terveysosaston osalta.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN JA KESÄTYÖNTEKIJÖILLE MAKSETTAVAN
PALKAN SUURUUS
Khall. 9 §

Merijärven kunta on perinteisesti palkannut koululaisia kesätöihin
kunnan eri toimipisteisiin. Työn kesto on ollut kaksi viikkoa ja työaika 6
h/päivä. Palkkaa työjaksosta on maksettu 220 euroa. Käytössä on myös
200 euron tuki 16-18 - vuotiaiden työllistymiseen paikallisiin yrityksiin.
Nuorten kesätyöllistämisessä on tehty yhteistyötä Merijärven 4Hyhdistyksen kanssa.
Nuorisovaltuusto on 14.8.2018 § 12 tehnyt kunnanhallitukselle esityksen
kesätöistä maksettavan palkan korotuksesta. Nuorisovaltuusto esittää,
että kesätyöntekijöille maksettaisiin palkkaa kahden viikon työjaksosta
360 euroa. Nuorisovaltuuston tekemän selvityksen mukaan
naapurikunnissa maksetaan kesätyöntekijöille vastaavasta työjaksosta
300-n. 450 euroon.
Kunnanhallitus on hyväksynyt 27.3.2013 § 45 ohjeistuksen nuorten
kesätyöllistämisestä. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu määräraha
tarvittaessa koko kesätöihin oikeutetun ikäluokan työllistämisestä
kunnan palvelukseen. Määräraha on laskettu nykyisen palkkatason
mukaan.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta ottaa merijärvisiä
nuoria kunnan kesätöihin aikaisempien vuosien tapaan kahden viikon
ajaksi 6 h/päivä. Kesätöihin otetaan vuonna 2003 syntyneitä ja sitä
vanhempia nuoria. Ruohonleikkuuseen voidaan ottaa vain 16 vuotta
täyttäneitä. Työllistämisessä tehdään yhteistyötä Merijärven 4Hyhdistyksen kanssa.
Kunnanhallitus päättää korottaa kesätyöntekijöiden palkkaa siten, että
kahden viikon työjaksosta maksetaan palkkaa 300 €.
16-18 - vuotiaille merijärvisille nuorille on käytössä 200 euron tuki
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Tuki maksetaan ohjeistuksen
mukaan.
Päätös:
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LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN (LAPE) MUUTOSOHJELMAN KEHITTÄMISTYÖ
JOKILAAKSOJEN LÄNTISELLÄ ALUEELLA TOUKOKUU 2017-JOULUKUU 2018
Khall. 10 §

Aluekoordinaattori Elina Kattilakoski on laatinut raportin Jokilaaksojen
läntisen alueen kuntien LAPE- työstä vuosina 2017-2018.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

KUNNAN TYÖNTEKIJÖIDEN
PUOLESTA
Khall. 11 §

VETOOMUS LAAJEMMAN

TYÖTERVEYSHUOLLON

Kunnanvaltuustolle toimitettiin 19.12.2018 kokoukseen osan kunnan
työntekijöistä
allekirjoittama
vetoomus,
jossa
esitettiin
työterveyshuollon laajentamista.
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 11.12.2017 § 127. Tuolloin on tehty
päätös selvittää mahdollista laajentamista.
Esitys: Kunnanhallitus
selvittelyä jatketaan.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 12 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 10.12.2018
- Tekninen lautakunta 10.1.2019
- Vapaa-aikalautakunta 12.12.2018
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 21.11.2018-24.1.2019
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

