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Merk. Juhani Alaranta
Kunnanvaltuuston pj.

Ennen kokouksen alkua luovutetaan Merijärven kunnan vuoden 2018 kehittämispalkinto.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 34 §

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu valtuuston määräämällä
tavalla kuntatiedotteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä
kunnan kotisivuilla.
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta
valtuutetuista on saapuvilla.
Päätös:

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt. 35 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Aunio Tanja ja Hiitola
Tuija, varalla Kestilä Paula ja Lahti Kari.
Päätös:
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Valtuusto
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Khall. 94 § / 11.12.2018

Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun
mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio.
Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy kolmea vuotta koskevan
taloussuunnitelman,
jossa
talousarviovuosi
on
ensimmäinen.
Talousarviossa
ja
taloussuunnitelmassa
hyväksytään
kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvioon kuuluu yleisperustelut, käyttötalous- ja investointiosa
sekä tulos- ja rahoituslaskelma. Toiminnan osalta hallintokunnat ovat
esittäneet taloussuunnitelmassa omat toiminnalliset tavoitteet.
Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laadittu tulorahoituksen osalta 22,00
%:n tuloveron mukaan. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2,500 milj.
euroa, joka on 100.000 euroa enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa
ja jossa on 10,2 % kasvua vuoden 2017 tilinpäätökseen. Verotulojen
kokonaiskertymäksi arvioidaan 2,941 milj. euroa. Valtionosuuksien
määrän arvioidaan pienenevän 0,8 % vuoden 2018 talousarviosta ja 3,4
% vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan
4,156 milj. euroa.
Hallintokuntien esitykset kunnanhallitukselle:
Toimintakulut ovat 8.388.937 euroa, joka on 2,3 % suurempi kuin
vuoden 2018 talousarviossa. Toimintatuottojen arvioidaan olevan
1.498.700 euroa, jossa on kasvua vuoden 2018 talousarvioon 5,6 %.
Toimintakate on -6.890.237 euroa. Vuosikate on 294.378 euroa.
Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa 392.372 €, tilikauden
alijäämäksi muodostuu 97.994 euroa.
Henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat 2,220 milj. euroa, jossa kasvua
vuoden 2018 talousarvioon on 6,3 % ja vuoden 2017 tilinpäätökseen
11,4 %.
Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet kunnille ovat 4,936 milj.
euroa, kasvua talousarvioon 2018 on 0,5 % ja tilinpäätökseen 2017 1,2
%. Henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osuus kunnan
toimintakuluista on yhteensä noin 85,2 %.
Hallintokuntien talousarvioesityksessä investointimenojen määrä on
349.700 euroa nettona.
Esitys: Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2019
talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty taloussuunnitelmassa.
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Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle
talousarvion
2019
ja
taloussuunnitelman
2019-2021
käyttötalousosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti seuraavilla muutoksilla:
- teknisen toimen investoinneista / Asuinrakennukset poistetaan rivitalon
rakentaminen vuoden 2019 aikana yhteensä 530.000 € sekä vuosien
2020-2021 aikana yhteensä 530.000 €
- teknisen toimen investointeihin / Hallinto- ja laitosrakennukset lisätään
määräraha 100.000 € vanhusten palvelutalon suunnittelun aloittamiseksi
vuodelle 2019 sekä palvelutalon rakentamiseen 1.500.000 € määräraha
vuodelle 2020 ja 1.000.000 € määräraha vuodelle 2021
Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion 2019 ja
taloussuunnitelman
2019-2021
käyttötalousosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti seuraavilla muutoksilla:
- kohtaan muut rahoitustuotot / sijoitusten myyntituotot lisätään 60.000 €
jolloin tuotto v. 2019 yhteensä 120.000 €
- kohtaan sosiaali- ja terveystoimi / työllistäminen lisätään 30.000 €
määräraha kuntouttavaan työtoimintaan, toimintamenot v. 2019
kokonaisuudessaan 55.900 €
- teknisen toimen investoinneista / Asuinrakennukset poistetaan rivitalon
rakentaminen vuoden 2019 aikana yhteensä 530.000 €,
suunnitelmavuodelle 2021 varataan määräraha 530.000 € rivitalon
rakentamiseen
- teknisen toimen investointeihin / Hallinto- ja laitosrakennukset lisätään
määräraha 100.000 € vanhusten palvelutalon suunnittelun aloittamiseksi
vuodelle 2019 sekä palvelutalon rakentamiseen 1.500.000 € määräraha
vuodelle 2020 ja 1.000.000 € määräraha vuodelle 2021
Kvalt. 36 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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SIJOITUSSALKUN ALLOKAATION MUUTOSESITYS
Khall. 82 § / 20.11.2018

Kunnan sijoitussalkun allokaatio eli eri arvopaperilajien suhteellinen
osuus sijoitussalkussa on tällä hetkellä määritelty siten, että
korkosijoitusten perusallokaatio on 75 % vaihteluvälillä 50-100 %,
osakesijoitusten perusallokaatio 20 % vaihteluvälillä 0-40 % ja
vaihtovelkakirjalainat perusallokaatiolla 5 % vaihtovälillä 0-10 %.
Allokaatio on hyväksytty kunnanvaltuustossa 26.2.2014 § 5.
Korot ovat maailmalaajuisen taloustilanteen takia olleet matalalla jo
pitkän aikaa. Tilanne on jatkunut samana myös tänä vuonna.
Korkosijoitusten tuotto on ollut matalien korkojen takia alhainen. Suurin
osa
sijoitussalkun
tuotosta on tullut
muiden
sijoitusten
(vaihtovelkakirjalainat)
sekä
osin
osakesijoitusten
kautta.
Matalariskisissä sijoituksissa, joita Merijärven kunnan sijoitukset
pääosin ovat, tuotot ovat olleet heikot. Tilanne jatkuu ennusteen mukaan
samana myös ensi vuonna. Allokaatioon mukaan otettaviksi esitettävän
metsäkiinteistöihin sijoittavan rahaston tuotto-odotukset ovat n. 3-4 %.
(Liite).
Kunnan sijoitussalkun hoitaja OP Varallisuudenhoito on esittänyt salkun
allokaatioon
muutoksia.
Esityksen
mukaan
korkosijoitusten
perusallokaatioksi
muutettaisiin
50
%
ja
osakesijoitusten
perusallokaatioksi 30 %. Vaihtovelkakirjalainojen sijaan allokaatioon
otettaisiin mukaan kiinteistöt (lähinnä metsäkiinteistöt) 20 %.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää salkunhoitajan esityksen
sijoitussalkun uudeksi allokaatioksi valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 37 §
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SIJOITUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 83 § / 20.11.2018

Kunnan sijoitussalkun hoitaja OP Varallisuudenhoito on laatinut
luonnoksen Merijärven kunnan sijoitussuunnitelmaksi (liite).
Sijoitussuunnitelmalla kunnan sijoitustoimintaan tuodaan lisää
pitkäjänteisyyttä ja määritellään tarkemmin mm. toiminnan vastuut ja
valtuudet, sijoitusperiaatteet, tavoitteet, riskit ja arviointi.
Sijoitussuunnitelman tarkoitus on
- määritellä sijoitusprosessiin osallistuvat osapuolet ja henkilöt sekä
heidän päätöksentekovaltuutensa
- kuvata selkeästi sijoitustoiminnan tavoitteet
- antaa sijoitustoiminnalle ohjeita ja asettaa rajoitteita
- määritellä sijoitustoiminnan tuloksellisuuden arviointikriteerit
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää kunnan sijoitussuunnitelman
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 38 §

Pöytäkirja tarkastettu
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LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Khall. 84 § / 20.11.2018

Jokihelmen opisto on toimittanut kunnalle anomuksen, jossa anotaan
vuodelle 2018 lisämäärärahaa 3.500 € (Liite). Talousarviossa
Merijärvelle oli suunniteltu kuluvalle vuodelle opetusta 514 tuntia,
arvion mukaan tunteja on kertymässä n. 620 tuntia. Lisämääräraha
kertyy tuntien ylityksestä.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Jokihelmen opiston
lisämääräraha-anomus 3.500 € hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 39 §

MUUT ASIAT
Kvalt. 40 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös:

