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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 25 §

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. 26 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Saukko Päivi ja Tanska
Samuli, varalla Aunio Tanja ja Hiitola Tuija.
Päätös:
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Khall. 71 § / 16.10.2018

Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 111 §).
Merijärven kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,50 %, johon se
korotettiin vuoden 2016 alusta. Vuosina 2013-2015 tuloveroprosentti oli
21,00 %. Yhden tuloveroprosentin tuotto on n. 110.000 €. Efektiivinen
eli nimellinen veroaste on vuonna 2018 ollut 12,61 % (ennuste).
Efektiivinen veroaste saadaan veronalaisista ansiotuloista ja verosta
tehtävien vähennysten jälkeen eli se on maksuunpannun kunnallisveron
suhde ansiotuloihin. Merijärvellä efektiivinen veroaste on pienimpiä
koko maassa.
Verohallituksen ennakkotiedon mukaan Merijärven kunnalle vuonna
2018 tilitettävä tulovero on 2.177.000 €, jossa on vähennystä edelliseen
vuoteen 4,8 %. Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 30.9. mennessä
(mukana myös takautuvia veroeriä) on 1.923.000 euroa, jossa on
vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 7,0 %.
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan pienenevän koko maassa kuluvana
vuonna 0,2 % edellisestä vuodesta ja kasvavan 5,8 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2019. Verotettavan tulon arvioidaan kasvavan
kuluvana vuonna 3,3 % edellisestä vuodesta ja kasvavan 3,2 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2019.
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2019 toimitetaan
kunnanhallitukselle 31.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 0 % vuoden 2018
talousarvion tasosta lukuun ottamatta henkilöstömenoja, jotka kasvavat
työehtosopimusten mukaisesti.
Kunnan saamat valtionosuudet ovat kääntyneet laskuun vuoden 2017
jälkeen. Ennakkotietojen mukaan valtionosuudet pienenevät edelleen
vuodelle 2019.
Kunnallisverotulojen on talousarvioraamissa arvioitu kasvavan vuodesta
2018 vuoteen 2019. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan hieman kasvavan,
laskelmassa on mukana tuulivoimapuistojen siirtyminen voimalaitosveron piiriin.
Yhteisöveron tuoton arvioidaan hieman kasvavan.
Verottajalta saatujen ennakkotietojen mukaan kunnan saamat
tuloverotilitykset pienenevät kuluvana vuonna noin 80.000 € edellisestä
vuodesta eikä kuluvan vuoden talousarvioraami tule siltä osin
toteutumaan. Tämän vuoksi myöskään ensi vuoden 2019 TA-raami ei
toteudu ennakoidusti, vaan raamiin jää verotulojen osalle saman
kokoinen aukko.
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Talousarvioraami on laskettu siten, että talousarvio jää ylijäämäiseksi n.
1.000 €. Tuloveroprosentin nostolla pystytään osittain kuromaan
talousarvioon syntyvä aukko umpeen.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan
vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 22,00 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 27 §
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2019
Khall. 72 § /16.10.2018

Kiinteistöveroa peritään maapohjasta ja sillä olevista rakennuksista.
Maatalousmaa ja metsät ovat veron ulkopuolella. Veron tuotto tulee
kokonaan kiinteistön sijaintikunnalle. Verovelvollinen on omistaja ja
omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä
kalenterivuoden alussa.
Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella
laissa säädetyn vaihteluvälin rajoissa. Hallituksen esityksessä esitetään
muutoksia
vuosien 2018
ja
2019
kiinteistöveroprosenttien
vaihteluväleihin. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa korotetaan
hallituskauden aikana päätösperusteisesti 25 miljoonalla eurolla
vuosittain.
Tuulivoimapuistot kuuluvat kiinteistöverotuksessa voimalaitosten
kiinteistöveroprosentin
piiriin.
Tuulivoimalapuistot
joiden
tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat
on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan kiinteistöverotuksessa voimalaitoksina.
Kuluvalle vuodelle Merijärven kunnan kiinteistöveroprosentit
vahvistettu seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,03 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei ole peritty veroa
- voimalaitosvero 3,10 %

on

Kuluvan vuoden talousarviossa kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu
220.000 euroa, joka tulee toteutumaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi
vuodelle 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,03 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa
- voimalaitosvero 3,10 %
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 28 §
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2018
Khall. 73 § / 16.10.2018

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2018 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2018
(liite).
Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 30.6. lähes
talousarvion mukaisesti toteutuman ollessa 49,6 %. Viime vuoden
tilannetta ollaan selvästi edellä. Toimintakulut ovat myös toteutuneet
ennakoitua pienempinä, toteutuma oli 49,0 %. Viime vuotiseen
verrattuna kulut ovat kasvaneet 8.000 €. Suurimpana tekijänä kasvuun
on henkilöstökulujen kasvu. Muiden toimintojen osalta talous toteutui
alkuvuonna ennakoidusti.
Vuosikate 30.6.2018 oli 225.193 €, joka on viime vuotista tasoa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 29 §
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PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKOOSUUSKUNNALLE
Khall. 79 § / 16.10.2018

Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan hallitus kokoontui 15.10.2018.
Kokouksen 7 §:ssä osuuskunnan hallitus esittää seuraavaa:
”Vuoden 2017 tilipäätöksessä oma pääoma oli negatiivinen 122 302,73
euroa. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2017 kaikkia Sievin HaikolaKorhosen alueen ja Merijärven valokuituhankkeiden valmistelun ja
rakennuttamisen kuluja ei ole aktivoitu taseeseen pitkävaikutteisiksi
menoiksi. Negatiivinen oma pääoma vaikuttaa osuuskunnan
luottoluokitukseen ja vaikeuttaa hankintojen tekemistä ja rahoitusta.
Vuoden 2018 aikana negatiivista omaa pääomaa ei arvioida kertyvän.
Osuuskunnan hallitus esittää Sievin ja Merijärven kunnille vuonna 2017
syntyneen alijäämän kattamista 125 000,00€ pääomalainalla, joka
jaetaan suunniteltujen liittymien suhteessa. (Merijärvi 292 ja Sievi 1185
taloutta).
Pääomalaina jakautuu kuntien kesken seuraavasti: Merijärven osuus
24 712 ja Sievin 100 288 euroa.
Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan pääomalainasopimukset
kuntien kanssa.”
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalla ei ollut vuosina 2016-2017
liikevaihtoa, mikä johti tappiolliseen tilinpäätökseen ja oman pääoman
painumiseen
negatiiviseksi.
Kirjanpidollisesti
osuuskunnan
hallinnoimien hankkeiden kuluja ei tilinpäätöksessä käsitelty kaikilta
osin siten kuin olisi ollut mahdollista tilanteen estämiseksi. Negatiivinen
oma pääoma vaikuttaa suoraan osuuskunnan luottoluokitukseen mikä
taas hankaloittaa hankintoja ja rahoituksen saamista.
Tarkoituksenmukaisin tapa oman pääoman vahvistamiseksi on
osakaskuntien myöntämä pääomalaina, josta tulee tehdä erillinen
lainasopimus. Sopimuksessa sovitaan lainaehdot siten, että se täyttää
Osakeyhtiölain (21.7.2006/624) edellytykset:
- lainan tai sen koron saa maksaa selvitystilassa ja konkurssissa vain
muita velkoja huonommalla etuoikeudella
- lainaa saa palauttaa ja korkoa maksaa vain, jos vapaan oman pääoman
ja kaikkien pääomalainojen määrä ylittää viimeksi päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän
taseen mukaisen tappion määrän
- osakeyhtiö, osuuskunta tai sen tytäryhteisö ei ole antanut lainasta tai
sen korosta vakuutta
- lainasopimus on kirjallinen
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Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myöntää Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle pääomalainan
24.712 €. Lainasta laaditaan erillinen sopimus, jonka kunnan puolesta
allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Saukko ja Kari Jokela poistuivat
esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
(Hallintolaki 28.1 § 5). Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan
puheenjohtaja.
Kvalt. 30 §
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UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTAAN
Khall. 80 § / 16.10.2018

Kuntalain (410/2015) 71 § mukaan vaalikelpoinen kunnan
luottamustehtävään on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Kunnanvaltuusto on 21.6.2017 § 23 valinnut Teemu Toholan vapaaaikalautakuntaan Tanja Aunion varajäseneksi. Teemu Tohola on
muuttanut pois paikkakunnalta, eikä voi enää toimia Merijärven kunnan
luottamustehtävissä.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Teemu
Toholan tehtävän vapaa-aikalautakunnan varajäsenenä päättyneeksi ja
että valtuusto valitsee vapaa-aikalautakuntaan Tanja Auniolle uuden
varajäsenen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 31 §
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SALMENRANNAN PALVELUKESKUKSEN KIINTEISTÖN MYYMINEN
Khall. 128 § / 11.12.2017 Palveluasumisen tavoitteena on tarjota asukkaille mahdollisuus
aktiiviseen asumiseen esteettömässä, turvallisessa ja kodinomaisessa
asuinympäristössä.
Ympärivuorokautinen
palveluasuminen
on
verrattavissa kotona asumiseen ja hoidossa korostuu asukkaan
itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Tehostettua
palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon
tarve on ympärivuorokautista. Palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen
mukaisesti ympärivuorokautisesti. Kela on hyväksynyt asumisyksiköt
avohoidon yksiköiksi ja asiakas maksaa erikseen vuokran ja käyttämänsä
palvelut. Asiakas saa asumiseensa Kelan myöntämää eläkkeensaajien
asumistukea.
Kunnan tehtävänä on valvoa itse järjestämiänsä ja ulkopuolelta
ostamiansa palveluja sekä kaikkien yksityisen sosiaalihuollon
palvelujentuottajien toimintaa kunnassa. Valvira ja AVI valvovat
asumispalvelujen
järjestämistä
valtakunnallisesti.
Valviran
valvontaohjelmia sovelletaan sekä kunnalliseen että yksityiseen
asumispalveluun. Yksityinen asumispalvelu on luvanvaraista toimintaa.
Ikäihmisten
palvelujen
laatusuosituksen
mukaan
kaikissa
pitkäaikaishoivaa tarjoavissa yksiköissä jokaisella asiakkaalla on oma
huone ja siihen liittyvä hygieniatila (asiakkaan oma koti). Muita kuin
yhden hengen huoneita saa olla yksikössä enintään 10 %:lle asiakkaista.
Asuntokohtainen kylpyhuone (wc/kph) on kooltaan 4–5 m² ja se
varustetaan riittävin ja tarkoituksenmukaisin laittein ja varustein (esim.
tukikahvat, pesuistuin).
Merijärvellä on yksi tehostetun palveluasumisen yksikkö, Salmenrannan
palvelukeskus osoitteessa Kirkkotie 6. Salmenrannassa on kaikkiaan 21
paikkaa. Salmenrannan kiinteistön omistaa Merijärven kunta, palveluista
vastaa Kalajoen kaupunki. Kiinteistö on valmistunut v. 1987 eikä siihen
ole tehty merkittäviä peruskorjauksia. Huoneiden koko vaihtelee 15 m225 m2 välillä. Huoneissa on oma wc, mutta ei pesutiloja. Tiloissa on
tehty v. 2016 kuntotarkastus, jossa ilmeni korjaustarpeita. Kellarista
löytyi myös kosteutta ja homesientä. Henkilöstöllä on ollut
terveysongelmia, jotka on yhdistetty sisäilmaan. Asiasta ei ole
kuitenkaan selvää näyttöä. Kiinteistöstä aiheutuvat kulut olivat vuoden
2016 tilinpäätöksessä 119.545 € ja toiminnasta aiheutuvat kulut 606.817
€. Kiinteistön kulut katetaan Kalajoen kaupungin maksamalla vuokralla.
Toiminnan Kalajoki laskuttaa toteutuneen mukaan. Salmenrannan
kiinteistön tasearvo on n. 287.000 €.
Kiinteistön peruskorjauksista vastaamaan nykyvaatimuksia, yhden
hengen huoneet 20m2, oma wc ja pesutila 5 m2, on pyydetty arvio
suunnittelutoimistolta. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n arvion
mukaan Salmenrannan peruskorjaus vastaamaan nykyisiä vaatimuksia
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maksaa yhteensä n. 1,5 miljoonaa euroa. Mitoitusperusteena on käytetty
ARA:n suunnitteluohjetta.
Rakennusten myyntiä ja liikkeenluovutusta sekä erilaisia tuotantovaihtoehtoja on käsitelty useamman yksityisen palveluntuottajan kanssa.
Kolme yksityistä palveluntuottajaa on ollut kiinnostunut asiasta ja
jättänyt tarjoutumisensa.
Sote-uudistuksen astuessa voimaan 1.1.2020 siirtyy palvelujen
järjestämisvastuu maakunnille kiinteistöjen jäädessä edelleen kuntien
omistukseen. Samalla nykyisiin sote-kiinteistöihin tehdään enintään
kolmen vuoden mittaiset vuokrasopimukset maakuntien kanssa.
Siirtymäaikana
maakunta
tarkastelee
palvelujen
sijoittumista
maantieteellisesti maakunnassa sekä arvioi järjestämiensä palvelujen
kustannuksia.
Salmenrannan kiinteistön korjaustarpeet ovat mittavat, korjauksillakaan
ei kuitenkaan pystytä kiinteistöstä tekemään nykyiset vaatimuksen
täyttävää hoitopaikkaa. Tuleva sote- ja maakuntauudistus tuo oman
epävarmuutensa toiminnan jatkamiselle nykyisissä tiloissa. Merijärven
kunnan investointiohjelma tuleville vuosille on raskas ja esitetyllä
ratkaisulla mittava investointiohjelma olisi mahdollista toteuttaa kaikkia
kuntalaisia hyödyttävällä tavalla.
Merijärven kunnan nykyisellä sote-palveluiden tuottajalla, Kalajoen
kaupungilla, on käytössä palveluseteli. Asiakkaan kustannukset hoivan
suhteen ovat samat kuin julkisessa palveluyksikössä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Salmenrannan palvelukeskuksen kiinteistön yksityiselle toimijalle.
joka sitoutuu rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat ja tarjoamaan
sinne asumispalvelut. Merijärven kunta hankkii asumispalvelut ko.
toimijalta. Toimija valitaan tarkentavien neuvotteluiden jälkeen.
Tarkemmat sopimusehdot tarkentuvat käytävissä neuvotteluissa.
Kalajoen kaupungin kanssa aloitetaan neuvottelut asumispalveluiden
siirtämisestä valittavalle yksityiselle toimijalle.
Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Kunnanhallitus esittää asian tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Khall. 2 § / 22.1.2018
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Salmenrannan palvelukeskuksen tulevaisuudesta on tehty lisäselvityksiä
eri vaihtoehtojen mukaisesti (liite). Vaihtoehtoina ovat nykyisen
kiinteistön peruskorjaus, uuden kiinteistön rakentaminen kunnan omana
toimintana sekä kiinteistön ja toiminnan siirtäminen uudelle omistajalle,
joka sitoutuu rakentamaan uuden kiinteistön kuntaan. Tekninen
lautakunta on 15.1.2018 § 2 ottanut myös kantaa asiaan (liite).
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Kiinteistön peruskorjaamisen kustannusarvioksi on arvioitu n. 1,5 milj.
€. Lisäksi terveysaseman peruskorjaaminen tulisi maksamaan n.
300.000-500.000 €. Peruskorjauksella ei kuitenkaan saavuteta
tavoitteena olevaa palvelujen turvaamista paikkakunnalla eli toimenpide
ei ole realistinen.
Uuden palvelukeskuksen rakentaminen kunnan omana työnä maksaa
hieman yli 3,0 milj. euroa joka sisältää myös uudet tilat terveysasemalle.
Valittavasta
rahoitusmallista
riippuen vuosikustannukset
ovat
alkuvaiheessa n. 200.000 €/v. Mittava rakennusurakka on kunnan
talouden kokoon erittäin merkittävä ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja
talouteen voimakkaasti useiden vuosien ajan.
Salmenrannan kiinteistön myyminen ulkopuoliselle taholle olisi kunnan
talouden kannalta edullisin vaihtoehto. Kuluvan vuoden talousarviossa
on tehty isoja investointipäätöksiä ja tarpeita sellaisille on
tulevaisuudessakin. Tällä ratkaisulla ne pystytään tekemään. Samalla
varmistettaisiin vanhuspalvelut kunnassa myös tulevaisuudessa soteuudistuksen jälkeen.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Salmenrannan palvelukeskuksen kiinteistön yksityiselle toimijalle,
joka valitaan tarkentavien neuvotteluiden jälkeen.
Toimijan tulee sitoutua rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat ja
tarjoamaan sinne asumispalvelut. Merijärven kunta hankkii
asumispalvelut ko. toimijalta.
Kalajoen kaupungin kanssa aloitetaan neuvottelut asumispalveluiden
siirtämisestä valittavalle yksityiselle toimijalle.
Kunnanjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystä seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta aloittaa
neuvottelut Salmenrannan kiinteistön myynnistä yksityisten toimijoiden
kanssa.
Toimijan tulee sitoutua rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat ja
tarjoamaan sinne asumispalvelut. Merijärven kunta hankkii
asumispalvelut ko. toimijalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Saukko poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.20.
Kvalt. 4 § / 5.2.2018

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Päivi Saukko esitti, että päätösesitykseen kirjataan seuraava
lisäys: ”Mikäli neuvottelutulos ei tyydytä, kunta voi miettiä muita
vaihtoehtoja jotta palvelut säilyvät kunnassa.”
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Matti Saukko kannatti tehtyä esitystä.
Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen
tehdyllä lisäyksellä.
Khall. 45 § / 22.5.2018

Kunnanhallitus on käynyt jatkoneuvotteluja vanhusten asumispalveluja
tarjoavien yksityisten toimijoiden kanssa. Luottamushenkilöillä oli myös
mahdollisuus
käydä
tutustumassa
yksityiseen
vanhusten
palvelukeskukseen.
Kuntamaisema Oy:ltä on tilattu selvitys Merijärven kunnan
mahdollisuuksista itse investoida uusi vanhusten palvelukeskus (liite).
Selvityksessä on tarkasteltu oman investoinnin taloudellisia
mahdollisuuksia kunnan tulevaisuutta ajatellen ottaen huomioon myös
mahdollinen sote-uudistus.
Selvityksen mukaan Merijärven kunnalla ei ole realistisia
mahdollisuuksia selvitä vanhusten palvelukeskuksen rakentamisen
vaatimista taloudellisista rasitteista. Kunnan talous vaatii tulevaisuudessa
korjaavia toimenpiteitä vaikka tilanne jatkuisi ennallaankin. Mittava
investointi vaikeuttaisi kunnan taloudenpitoa merkittävästi ja johtaisi
kunnan toimintojen priorisointiin ja karsimiseen. Nyt esitettävällä
ratkaisulla pystytään turvaamaan palvelut kaikille kuntalaisille myös
jatkossa.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Salmenrannan palvelukeskuksen kiinteistön yksityiselle toimijalle.
Kokouksessa annetaan esitys siitä kenelle myydään.
Toimijan tulee sitoutua rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat ja
tarjoamaan sinne asumispalvelut. Merijärven kunta hankkii
asumispalvelut ko. toimijalta.
Kalajoen kaupungin kanssa aloitetaan neuvottelut asumispalveluiden
siirtämisestä valittavalle yksityiselle toimijalle.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa uuden päätösesityksen seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta myy
Salmenrannan palvelukeskuksen kiinteistön Esperi Care Oy:lle 400.000
euron kauppahinnalla.
Esperin tulee sitoutua rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat
Merijärvelle ja tarjoamaan sinne asumispalvelut. Kalajoen kaupungin
kanssa aloitetaan neuvottelut asumispalveluiden siirtämisestä uudelle
toimijalle.
Päätös: Kari Lahti esitti asian jättämistä pöydälle.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Khall. 81 § / 16.10.2018

Merijärven kunnalla on alkamassa mittavat investoinnit. Eskaripäiväkodin rakennustyöt alkavat 2019, kiinteistön kustannusarvio on n.
1,7 milj. €. Lisäksi muut kunnan omistamat kiinteistöt vaativat
peruskorjauksia.
Kunnan talouden tasapainottaminen vaatii jo nykyiselläänkin
korjaustoimenpiteitä vuosittain. Tuloverokertymät ja valtionosuudet ovat
pienentyneet usean vuoden ajan. Sote- ja maakuntauudistukset
vaikuttavat
toteutuessaan
kunnan
talouteen
heikentävästi,
ennakkolaskelmien mukaan kunnan saamat tulot pienevät suhteessa
enemmän kuin menot.
Merijärven kunnalla ei ole mahdollisuuksia rakentaa itse uutta vanhusten
palvelukotia ilman, että kuntalaisille tarjottavia palveluja joudutaan
karsimaan merkittävästi (liite 2 kpl). Nyt esitettävällä ratkaisulla
pystytään turvaamaan vanhusten hoivapalvelujen jatkuminen kunnassa
sekä palvelut kaikille kuntalaisille myös jatkossa.
Kunnanvaltuusto on 4.2.2018 § 4 päättänyt, että yksityisten toimijoiden
kanssa aloitetaan tarkentavat neuvottelut Salmenrannan kiinteistön ja
toiminnan myynnistä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Salmenrannan palvelukeskuksen kiinteistön Esperi Care Oy:lle
400.000 euron kauppahinnalla.
Esperin tulee sitoutua rakentamaan palvelukeskukselle uudet tilat
Merijärvelle ja tarjoamaan sinne asumispalvelut. Kalajoen kaupungin
kanssa aloitetaan neuvottelut asumispalveluiden siirtämisestä uudelle
toimijalle.
Päätös: Käydyn keskustelun jälkeen Päivi Saukko teki seuraavan
vastaesityksen: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
ei myy Salmenrannan palvelukeskusta. Kari Lahti kannatti tehtyä
vastaesitystä.
Suoritettiin äänestys, jossa vastakkain olivat kunnanjohtajan esitys ja
Päivi Saukon tekemä vastaesitys. Äänestys suoritettiin kättä nostamalla.
Äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Paula Jukkola ja Esko
Nivala. Vastaesitystä kannattivat Tanja Aunio, Kari Lahti, Kaarina
Majava, Matti Saukko ja Päivi Saukko.
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että Merijärven kunta ei myy
Salmenrannan palvelukeskusta.

Kvalt. 32 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös:
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