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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 23 §

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. 24 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Saukko Päivi ja Saukko
Tapani.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Saukko ja Juha
Takaeilola.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015
HAL 29.3.2016 § 81

(valm. talousjohtaja)
Esityslistan liitteenä on Raahen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015.
Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, allekirjoitukset, tilinpäätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tilinpäätös osoittaa tilinkauden tulokseksi alijäämää 52 357,59 euroa.
Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laadullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu.
Kuntayhtymän opiskelijamäärä (painotettu keskiarvo) oli 902, joten järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä 930 ei toteutunut. Tästä syystä
Opetus- ja kulttuuriministeriö peri takaisin noin 292 000 euroa valtionosuuksia vuodelta 2015. Tulokseen vaikutti myös kahden varaston
alaskirjaus, yhteensä noin 89 000 euroa.
Koulutuskuntayhtymän tulot pienenivät edellisvuodesta 6,5 % ja kulut
4,2 %. Omavaraisuusaste, lainanhoitokate ja kassan riittävyys ovat
hyvällä tasolla. Investoinnit toteutuivat noin 59-prosenttisesti.
Opettajien muodollinen pätevyys on kehittynyt hyvin myönteisesti, ja
opistosta riippuen pätevyys on jopa liki 90 % opettajista.
Koulutuskuntayhtymän henkilöstö väheni viime vuonna 13 työntekijällä,
ja henkilöstökulut laskivat 6,2 % edellisvuodesta. Kuntayhtymässä oli
120 työntekijää 31.12.2015. Kustannukset laskivat myös palvelujen
ostoissa.
Koulutuksen ja laadun parantaminen jatkui, ja laatujärjestelmä valmistui.
Toiminnan tehostamiseksi kuntayhtymässä otettiin käyttöön neljä
sähköistä järjestelmää.
Hankkeiden merkitys ja vaikuttavuus lisääntyi tilikaudella merkittävästi.
Viime vuonna päättyneiden hankkeiden kokonaisbudjetti liki kaksinkertaistui edellisvuodesta samoin kuin kuntayhtymälle myönnetyn
rahoituksen osuus.
Yt-toimikunta käsitteli ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kokouksessaan 22.3.2016 §18.
Päätösehdotus:
Hallitus:

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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1) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien
valtuustojen käsiteltäväksi.
2) valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään toimintakertomukseen
ja tilinpäätökseen teknis-taloudellisia muutoksia ennen jäsenkuntien
valtuustokäsittelyä ja
3) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden tulos kirjataan taseen
yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Hallitus päätti:
1) hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien
valtuustojen käsiteltäväksi.
2) valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään toimintakertomukseen
ja tilinpäätökseen teknis-taloudellisia muutoksia ennen jäsenkuntien
valtuustokäsittelyä ja
3) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden tulos kirjataan taseen
yli-/alijäämätilille.

Khall. 79 § / 13.6.2016

Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Raahen koulutuskuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Raahen koulutuskuntayhtymän
tilikauden tulos kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 25 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto käsitteli Raahen koulutuskuntayhtymän
vuoden 2015 tilinpäätöksen ja päätti, että tilikauden alijäämä 52.357,59
euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ali-/ylijäämätilille.
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015
HAL 29.3.2016 §82

(valm. talousjohtaja)
Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2015 on esityslistan liitteenä. Raportin rakenne noudattaa pääosin edellisen vuoden
raporttia.
Koulutuskuntayhtymässä oli 120 työntekijää 31.12.2015 (133 työntekijää v. 2014) ja henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta (46,6 vuotta v.
2014).
Henkilöstöraportista ilmenee esimerkiksi, että sairauspoissaolojen määrä
vähentyi edellisvuodesta. Samalla työterveyshuollon kustannukset
hieman vähenivät.
Henkilöstöraportin tarkoituksena on tarjota luottamushenkilöille, virkamiesjohdolle ja muille asiasta kiinnostuneille tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä.
Päätösehdotus:
Hallitus:
1) merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja
2) lähettää raportin edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja jäsenkuntien valtuustoille.
Päätös:
Hallitus:
1) merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja
2) lähettää raportin edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja jäsenkuntien valtuustoille.

Khall. 80 § / 13.6.2016

Esitys:
Kunnanhallitus
esittää
Raahen koulutuskuntayhtymän
henkilöstöraportin vuodelta 2015 valtuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 26 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi Raahen
henkilöstöraportin vuodelta 2015 tiedoksi.

koulutuskuntayhtymän
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ESITYS JÄSENKUNTIEN KUNNANVALTUUSTOILLE RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN
PÄÄTTÄMISESTÄ
TARK 16.05.2016 § 41

Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 29.3.2016 allekirjoittanut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi.
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun
loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on
tarkastettava:
1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;
3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus,
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä,
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Kuntayhtymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta toteaa, että
- Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta
pyytää kuntalain 125 §:n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai
kuntayhtymän hallituksen lausuntoa
- Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten
jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.31.12.2015.
Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että
1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015
merkitään tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 hyväksytään.
3. Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

HAL 31.5.2016 §134

(valm. talous- ja hallintojohtaja)
Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 ennen jäsenkuntien valtuustokäsittelyä.
Päätösehdotus:
Hallitus merkitsee tämän esityslistan liitteenä olevan tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja saattaa asian jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäviksi.
Päätös:
Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Khall. 81 § / 13.6.2016

Esitys:
Kunnanhallitus
esittää
Raahen koulutuskuntayhtymän
tarkastuslautakunnan esityksen valtuustolle käsiteltäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 27 §

Päätös:
Kunnanvaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
Raahen
koulutuskuntayhtymän vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi
kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.31.12.2015.
Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015
Khall. 38 § / 29.3.2016

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin
kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Merijärven kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 238.046 €, joka on 210 €/asukas (2014: 634.109 € eli 549
€/asukas). Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin 267.846
€. Vuoden 2015 alijäämäksi muodostui 162.112 € (2014: ylijäämää
243.467 €).
Toimintamenot vuonna 2015 olivat 8.185.289 € (101,0 % talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 3,0 %. Toimintatuotot olivat
1.593.063 € (104,1 % talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 2,2 %.
Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 % kertymän
ollessa 2.782.421 € (102,5 % talousarviosta). Valtionosuudet pienenivät
edelliseen vuoteen 7,5 % kertymän ollessa 3.917.092 € (100,4 %
talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana. Vuoden 2015
aikana pitkäaikaisia lainoja otettiin 500.000 € ja entisiä lyhennettiin
400.038 euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2015. Kokonaisuutena kunnan toiminnassa on
toteutettu niitä tavoitteita, joita kunnanvaltuusto on asettanut kuluvalle
vuodelle.
Esitys: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston
lautakunnan valmistelun jälkeen.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

käsiteltäväksi

tarkastus-
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä
162.112 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ali-/ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 28 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen ja päätti,
että tilikauden alijäämä 162.112 euroa siirretään taseen edellisten
tilikausien ali-/ylijäämätilille.
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VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS
Tark.ltk 11 § / 8.6.2016

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään
selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.
Ehdotus arviointikertomuksen sisällöksi on esityslistan liitteenä.
Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että
valtuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
valtuusto saattaa arviointikertomuksen hallituksen tiedoksi mahdollisia
toimenpiteitä varten
Päätös: Hyväksyttiin.

Kvalt. 29 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja
saattaa sen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
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VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
Tark.ltk 12 § / 8.6.2016

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin
kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös
annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Merijärven kunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 238.046 €, joka on 210 €/asukas (2014: 634.109 € eli 549
€/asukas). Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin 267.846 €.
Vuoden 2015 alijäämäksi muodostui 162.112 € (2014: ylijäämää
243.467 €). Toimintamenot vuonna 2015 olivat 8.185.289 € (101,0 %
talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 3,0 %. Toimintatuotot olivat
1.593.063 € (104,1 % talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 2,2 %.
Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,2 % kertymän
ollessa 2.782.421 € (102,5 % talousarviosta). Valtionosuudet pienenivät
edelliseen vuoteen 7,5 % kertymän ollessa 3.917.092 € (100,4 %
talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana. Vuoden 2015
aikana pitkäaikaisia lainoja otettiin 500.000 € ja entisiä lyhennettiin
400.038 euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2015. Kokonaisuutena kunnan toiminnassa on
toteutettu niitä tavoitteita, joita kunnanvaltuusto on asettanut kuluvalle
vuodelle.
Esitys: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Tilinpäätös
esitetään kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan
valmistelun jälkeen.

___
Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 17.5.2016 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan
Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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liitteenä.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että se
·
·
·

merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2015 tiedoksi,
saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi,
esittää valtuustolle, että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden
johtaville
viranhaltijoille
myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

Päätös: Hyväksyttiin.
Kvalt. 30 §

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2015
tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.
Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

22.6.2016

MERIJÄRVEN KUNNAN JA MARITTA
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 82 § / 13.6.2016

KORKATIN

VÄLISEN

KAUPAN

JA

Merijärven kunta on neuvotellut Maritta Korkatin kanssa kunnan
omistaman Rantakummun kiinteistön R:No 483-401-10-47 myynnistä.
Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kunnantie 2 (liite). Kiinteistöön kuuluu
1950-luvulla valmistunut asuinrakennus sekä tontti 2150 m2.
Asuinrakennukseen on tehty remontti vuonna 2014. Tuolloin uusittiin
pesuhuone sekä asuintilojen pintoja. Talo on tällä hetkellä vuokralla.
Ostaja tarjoaa kiinteistöstä 22.000 €. Ostaja on tutustunut kiinteistöön ja
siinä sijaitsevaan rakennukseen ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se
tällä hetkellä on.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Maritta Korkatin tekemän
tarjouksen Rantakummun kiinteistöstä. Kunnanhallitus esittää
Merijärven kunnan ja Maritta Korkatin välisen kaupan ja kauppakirjan
valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 31 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

22.6.2016

KUNNANVALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ 1.6.2017 ALKAVALLA VALTUUSTOKAUDELLA
Khall. 66 § / 25.5.2016

Uuden Kuntalain (410/2015) 16 § mukaan alle 5.000 asukkaan kunnassa
kunnanvaltuustossa tulee olla vähintään 13 valtuutettua. Jollei valtuusto
tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa
säädetty vähimmäismäärä. Valtuuston päätös vähimmäismäärää
suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on
ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun
mennessä.
Seuraavat kunnallisvaalit järjestetään vuoden 2017 keväällä, varsinainen
vaalipäivä on 9.4.2017. Uudet valtuustot aloittavat toimintansa 1.6.2017.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
Merijärven kunnanvaltuutettujen lukumäärän 1.6.2017 alkavalla
valtuustokaudella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 32 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että Merijärven
kunnanvaltuustoon 1.6.2017 alkavalle valtuustokaudelle valitaan 15
valtuutettua.

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

22.6.2016

HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA
Khall. 86 § / 13.6.2016

Kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2016 § 8 vuoden 2016 talousarvion
toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti
talousarvion seurantaa. Hallintokuntien tulee toimittaa alustavat raportit
alkuvuoden talouden toteutumasta kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Hallintokuntien raportit esitellään kokouksessa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 33 §

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT
Kvalt. 34 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen päätteeksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Antti Sakko esitti, että kunnan omistamalta tontilta Vanhatien ja
Kirkkotien risteyksestä tulisi kaataa isoja kuusia, jotka heikentävät
näkyvyyttä risteyksessä. Kunnanjohtaja vie asian tiedoksi tekniselle
toimelle.
- Juhani Alaranta tiedusteli onko Pahkasalontien kunnosta tullut
yhteydenottoja. Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Pahkasalontien varren
asukkaat jättivät kunnalle vaatimuksen tien kunnostamiseksi.
- Juha Takaeilola toi tiedoksi huoltoaseman automaatin ongelmat.
Kunnanjohtaja kertoi, että kunnassa ollaan ongelmista tietoisia ja niiden
poistamiseksi tehdään töitä yhdessä automaatin toimittaneen yrityksen
kanssa.
- Eila Rautio toi tiedoksi ns. Elsilän tontin rajalla koulukeskusta
vastapäätä kasvavat isot puut, jotka heikentävät näkyvyyttä
Merijärventien ja Vanhatien risteyksessä. Kunnanjohtaja vie asian
tiedoksi tekniselle toimelle.

