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Kilpukan ruokala
Jäsenet
Alaranta Juhani pj.
Eilola Saku I vpj.
Saukko Päivi II vpj.
Helaakoski Erkki
Kalapudas Heikki
Lahti Kari
Nivala Esko
Nivala Kirsti
Perälä Juha
Rautio Eila
Sakko Antti
Salmu Arvo
Saukko Hannu
Saukko Tapani
Takaeilola Juha

paikalla:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet järjest.:
Keski-Korpi Sointu

paikalla:
x

Muut saapuvilla olleet:
Jokela Kari kunnanjohtaja, pöytäkirjanp.

paikalla:
x

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 42 § - 46 §

Sivut: 57 - 63

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Esko Nivala
valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ
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Ennen kokouksen alkua luovutettiin kunnan kehittämispalkinto vuodelta 2016 Merijärven
Kotiseutuyhdistys ry:n edustajille.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 42 §

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu valtuuston määräämällä
tavalla kuntatiedotteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta
valtuutetuista on saapuvilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt. 43 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Lahti Kari ja Nivala
Esko.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Lahti ja Esko Nivala.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

19.12.2016

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 § / 7.11.2016

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.

Kvalt. 44 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019
Khall. 122 § / 7.12.2016

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 2017 talousarvioehdotus on laadittu tulorahoituksen osalta 21,50
%:n tuloveron mukaan. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2,530 milj.
euroa, joka on sama kuin vuoden 2016 talousarviossa ja jossa on 1,6 %
kasvua vuoden 2015 tilinpäätökseen. Verotulojen kokonaiskertymäksi
arvioidaan 2,810 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan
kasvavan 7,0 % vuoden 2016 talousarviosta ja 9,2 % vuoden 2015
tilinpäätöksestä. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan 4,280 milj.
euroa.
Hallintokuntien esitykset kunnanhallitukselle:
Toimintakulut ovat 7.967.965 euroa, joka on 2,0 % pienempi kuin
vuoden 2016 talousarviossa. Toimintatuottojen arvioidaan olevan
1.510.947 euroa, jossa on kasvua vuoden 2016 talousarvioon 0,4 %.
Toimintakate on -6.457.018 euroa. Vuosikate on 653.907 euroa.
Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa 390.071 €, tilikauden
ylijäämäksi muodostuu 263.836 euroa.
Henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat 1,971 milj. euroa, jossa
vähennystä vuoden 2016 talousarvioon on 7,9 % ja vuoden 2015
tilinpäätökseen 8,1 %.
Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet kunnille ovat 4,763 milj.
euroa, kasvua edelliseen talousarvioon 0,1 % ja vähennystä
tilinpäätökseen 2015 2,9 %. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen
osuus kunnan toimintakuluista on yhteensä noin 84,5 %.
Talousarvioesityksessä investointimenojen osuus on 1.393.530 euroa
nettona.
Esitys: Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2017
talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty taloussuunnitelmassa.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle
talousarvion
2017
ja
taloussuunnitelman
2017-2019
käyttötalousosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti.
Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle
talousarvion
2017
ja
taloussuunnitelman
2017-2019
investointiosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti seuraavin muutoksin:
-

kohta 961 Asuinrakennukset/ Uudet rivitalot/ varataan
talousarvioon ja -suunnitelmaan 250.000 € vuodelle 2017 ja 250.000
€ vuodelle 2018 uuden neljän huoneiston rivitalon rakentamista
varten

Muutoksen jälkeen talousarvion nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat
yhteensä 966.689 €.
Päätös: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa esitystään seuraavasti:
Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2017
talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty taloussuunnitelmassa.
Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle
talousarvion
2017
ja
taloussuunnitelman
2017-2019
käyttötalousosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti.
Kunnanhallitus
esittää
valtuustolle
talousarvion
2017
ja
taloussuunnitelman
2017-2019
investointiosion
hyväksymistä
hallintokuntien esitysten mukaisesti seuraavin muutoksin:
-

kohta 6.2. / 961 Asuinrakennukset/ Uudet rivitalot/ varataan
talousarvioon ja -suunnitelmaan 450.000 € vuodelle 2017 uuden
neljän huoneiston rivitalon rakentamista varten ja 350.000 € vuodelle
2018 uuden kolmen huoneiston rivitalon rakentamista varten

Muutoksen jälkeen talousarvion nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat
yhteensä 1.166.689 €.
Kunnanhallitus hyväksyi muutetun esityksen yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää investointimäärärahoihin seuraavat
lisäykset:
-

kohta 6.1. / 930 Irtaimisto/ Kunnanhallitus/ varataan 3.000 €
vuodelle 2017 tietokoneiden hankintaan kunnanhallituksen käyttöön
kohta 6.2. / 962 Hallinto- ja laitosrakennukset/ Kilpukka/ varataan
3.000 € vuodelle 2017 Kilpukan aulan kalusteiden hankintaan

Muutosten jälkeen talousarvion nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat
1.172.689 €.
Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Päätös: Talousarvio vuodelle 2017
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

hyväksyttiin

yksimielisesti

Talousarvion sitovuus hyväksyttiin yksimielisesti kohdittain:
- Kohta 1. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen
mukaisesti.
- Kohta 2. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen
mukaisesti.
- Kohta 3. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen
mukaisesti.
- Kohta 4. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen
mukaisesti.

esityksen
esityksen
esityksen
esityksen

Kunnanvaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
vuosien
2017-2019
taloussuunnitelman ohjeellisena kunnan toiminnan lähtökohdaksi.

MUUT ASIAT
Kvalt 46 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen lopuksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista jotka
merkittiin tiedoksi:
- Valtuutettu Eila Rautio tiedusteli huoltoaseman polttoaineautomaatin
ongelmista. Asiasta käytiin keskustelu.
- Valtuutettu Juha Takaeilola kysyi valokuituhankkeen tilanteesta.
Kunnanjohtaja antoi tilannekatsauksen.
- Valtuutettu Eila Rautio toi esille, että kotipalvelu huolehtii ruoan
kuljetuksesta ryhmäperhepäiväkotiin ja kysyi olisiko siihen muita
vaihtoehtoja. Kunnanjohtaja vie asian eteenpäin.
- Valtuuston pj. Juhani Alaranta kiitti luottamushenkilöitä ja
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.
- Valtuutettu Erkki Helaakoski kiitti luottamushenkilöitä ja
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.
- Kunnanjohtaja Kari Jokela kiitti kunnan henkilöstön puolesta
luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.

