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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 10 §

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. 11 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Kirsti Nivala ja Matti
Pinola.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Nivala ja Eila Rautio.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013
Khall. 34 § / 19.3.2014

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 2013 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 558.413 €, joka on 484 €/asukas (2012: 488.867 € eli 415
€/asukas). Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin 81.381 €.
Vuoden 2013 ylijäämäksi muodostui 232.763 € (2012: 158.625 €).
Toimintamenot vuonna 2013 olivat 7.756.751 € (99,6 % talousarviosta),
kasvua edelliseen vuoteen 4,2 %. Toimintatuotot olivat 1.392.648 €
(101,4 % talousarviosta), vähennystä edelliseen vuoteen 4,9 %.
Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,7 % kertymän
ollessa 2.614.613 € (102,9 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat
edelliseen vuoteen 3,2 % kertymän ollessa 4.178.891 € (105,9 %
talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat vähenivät vuoden aikana. Vuoden 2013 aikana
pitkäaikaisten lainojen lisäys oli 300.000 euroa ja vähennys 400.038
euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2013. 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 ylijäämä
232.763,34 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 12 §

Päätös: Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päätti,
että tilikauden ylijäämä 232.763,34 euroa siirretään taseen edellisten
tilikausien ylijäämätilille.

VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS
Tark.ltk 11 § / 28.5.2014 Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
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. 13 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja
saattaa sen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten.
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VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN
MYÖNTÄMINEN
Tark.ltk 12 § / 28.5.2014 Kuntalain 73 §: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) onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita
sekä
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Näihin kuuluu mm. tilintarkastuskertomus ja siihen liittyen vastuuvapauden myöntäminen.
Kuntalain 75 §:n mukaan 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.
Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on
hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut
vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
valtuustoon.
Tarkastuslautakunnan on
hankittava
tilintarkastuskertomuksessa
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen
lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan
valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat
aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kunnanhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
19.3.2014 ja päättänyt jättää allekirjoittamansa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä. Kertomuksessa
puolletaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä
tarkastetulta tilikaudelta.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää
· saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi
· esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään
ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.
Päätös: Hyväksyttiin.

Kvalt. 14 §

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2013
tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
luottamushenkilöille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.
Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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VIRPI LASTIKAN IRTISANOUTUMINEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA
Khall. 53 § / 21.5.2014

Virpi Lastikka on pyytänyt eroa kaikista Merijärven kunnan
luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muuton takia. Hän on muuttanut
toiselle paikkakunnalle toukokuun alusta alkaen, jolloin hän on
menettänyt vaalikelpoisuutensa Merijärven kunnan luottamustehtäviin.
Virpi Lastikka on toiminut kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen
jäsenenä, kunnan edustajana Ylivieskan seutukuntayhdistyksen
valtuustossa, Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan varajäsenenä
sekä useissa muissa luottamustehtävissä.
Kuntalain 33 § mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Virpi
Lastikalle eron kaikista Merijärven kunnan luottamustehtävistä
vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Päätös pannaan toimeen heti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 15 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JUHA PERÄLÄN KUTSUMINEN KUNNANVALTUUSTON JÄSENEKSI
Khall. 54 § / 21.5.2014

Mikäli valtuutetulle myönnetään ero kunnanvaltuustosta, eronneen tilalle
on kutsuttava varavaltuutettu varsinaiseksi valtuutetuksi.
Merijärven kunnanvaltuuston keskustapuolueen ryhmän ensimmäinen
varavaltuutettu on Juha Perälä.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kutsuu Juha
Perälän valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Virpi Lastikan tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Päätös pannaan toimeen heti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 16 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN
Khall. 55 § / 21.5.2014

Virpi Lastikka on toiminut Merijärven kunnanhallituksessa varsinaisena
jäsenenä. Mikäli hänelle myönnetään ero kunnan luottamustehtävistä,
tulee hänen tilalleen valita uusi jäsen kunnanhallitukseen toimikaudeksi
2013-2014.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden
jäsenen kunnanhallitukseen Virpi Lastikan tilalle hallituksen jäljellä
olevaksi toimikaudeksi 2013-2014.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 17 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen
jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jenna Leppikorven ja hänen
varajäsenekseen Anitta Taluksen.

MERIJÄRVEN KUNTA
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EDUSTAJAN
VALTUUSTOON
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NIMEÄMINEN

Khall. 56 § / 21.5.2014

YLIVIESKAN

SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN

Virpi Lastikka on toiminut Merijärven kunnan edustajana Ylivieskan
seutukunnan seutuvaltuustossa. Mikäli hänelle myönnetään ero kunnan
luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen nimetä uusi edustaja
seutuvaltuustoon.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää uuden edustajan
Ylivieskan seutukuntayhdistyksen valtuustoon Virpi Lastikan tilalle
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 18 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä Merijärven kunnan
edustajaksi Ylivieskan seutukuntayhdistyksen valtuustoon jäljellä
olevaksi toimikaudeksi Juhani Alarannan ja hänen varaedustajakseen
Päivi Saukon.
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VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KALAJOEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN
Khall. 57 § / 21.5.2014

Virpi Lastikka on toiminut Juhani Alarannan varajäsenenä Kalajoen
kaupungin perusturvalautakunnassa. Mikäli hänelle myönnetään ero
kunnan luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen nimetä lautakuntaan
uusi varajäsen.
Esitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää uuden varajäsenen
Kalajoen kaupungin perusturvalautakuntaan Virpi Lastikan tilalle jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 19 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti nimetä Kirsti Nivalan
Kalajoen kaupungin perusturvalautakuntaan Juhani Alarannan
varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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MERIJÄRVEN KUNNAN KOULUTOIMEN STRATEGIA
Siv.ltk. 15 § / 5.6.2014

Merijärven
kunnan
koulutoimen
strategia
on
päivitetty
kunnanhallituksen nimeämän työryhmän (Khall. §5/15.1.2014) toimesta.
Työryhmään kuuluivat Jari Ylikulju, Taina Palola, Päivi Ylikulju, Tuula
Sievilä, Piia Saukko, Anna-Maija Jalonen ja Jaana Pudas. Ryhmä
kokoontui 3 kertaa. Kokoontumisten välillä rehtori-siv.tj. työsti
strategiaa viranhaltijatyönä työryhmässä sovitun mukaisesti. Ennen
varsinaista strategiatyötä työryhmä tutustui Merijärven kunnan
strategiaan, koulukohtaiseen ja järjestäjäkohtaiseen laadunarviointiin
sekä opetussuunnitelmauudistukseen.
Sivistystoimenjohtaja:
Sivistyslautakunta hyväksyy Merijärven kunnan koulutoimen strategian
ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta
hyväksyi
päätösesityksen.

Khall. 69 § / 16.6.2014

yksimielisesti

sivistystoimenjohtajan

Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää Merijärven kunnan koulutoimen
strategian valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 20 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti pienellä muutoksella:
sivun 6 toinen kappale sana ”kielikylpyä” lainausmerkkeihin.
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA TEIJO MYLLYOJAN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN
HYVÄKSYMINEN
Khall. 70 § / 16.6.2014

Merijärven kunta on rakennuttanut Riihitielle neljän huoneiston
rivitalon. Talossa on kaksi 2H + K + S (57 m2) huoneistoa ja kaksi 3H +
K + S (67 m2) huoneistoa. Talo on valmistunut toukokuussa. Rivitalon
kahden 2H + K + S myynnistä on neuvoteltu ja sovittu alustavasti.
Rivitalon muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi on vireillä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Teijo Myllyojalle rekisteröitävänä olevasta Asunto Oy Merijärven
Pihlajanmarjasta osakkeet nro 68-124, jotka oikeuttavat yhden 2H + K +
S 57 m2 huoneiston hallintaan. Kauppa toteutetaan liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisesti, jonka kunnanhallitus esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Kauppakirja allekirjoitetaan heti, kun Asunto
Pihlajanmarja on rekisteröity kaupparekisteriin.

Oy

Merijärven

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 21 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Merijärven kunnan ja
Teijo Myllyojan välisen kaupan ja kauppakirjan.
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA TAUNO MYLLYOJAN VÄLISEN KAUPAN JA
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 71 § / 16.6.2014

Merijärven kunta on rakennuttanut Riihitielle neljän huoneiston
rivitalon. Talossa on kaksi 2H + K + S (57 m2) huoneistoa ja kaksi 3H +
K + S (67 m2) huoneistoa. Talo on valmistunut toukokuussa. Rivitalon
kahden 2H + K + S myynnistä on neuvoteltu ja sovittu alustavasti.
Rivitalon muuttaminen kiinteistöosakeyhtiöksi on vireillä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Tauno Myllyojalle rekisteröitävänä olevasta Asunto Oy Merijärven
Pihlajanmarjasta osakkeet nro 125-181, jotka oikeuttavat yhden 2H + K
+ S 57 m2 huoneiston hallintaan. Kauppa toteutetaan liitteenä olevan
kauppakirjan mukaisesti, jonka kunnanhallitus esittää valtuustolle
hyväksyttäväksi.
Kauppakirja allekirjoitetaan heti, kun Asunto
Pihlajanmarja on rekisteröity kaupparekisteriin.

Oy

Merijärven

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 22 §
.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Merijärven kunnan ja
Tauno Myllyojan välisen kaupan ja kauppakirjan.
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HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA
Khall. 77 § / 16.6.2014

Kunnanhallitus hyväksyi 15.1.2013 § 12 vuoden 2013 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 kunnanhallitukselle kokouksessa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja
esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 23 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi hallintokuntien raportit tiedoksi.
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RAAHEN KAUPUNGIN KANNANOTTOPYYNTÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
YHDISTYMISEEN
Khall. 80 § / 16.6.2014

Raahen kaupunginjohtaja on asettanut alkuvuodesta työryhmän
valmistelemaan ammatillisen koulutuksen yhdistymistä. Työryhmään
asettivat jäsenen koulutuskuntayhtymän kunnat, koulutuskuntayhtymä ja
Raahen aikuiskoulutuskeskus.
Työn kuluessa opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 19.3.2014 päivätyllä
kirjeellä tavoitteet toisen asteen koulutuksen rakenteelliseksi
uudistamiseksi, joka asettaa osaltaan reunaehtoja koulutuksen
järjestämiselle syntyvässä uudessa tilanteessa 1.1.2017 uudistettaessa
koulutuksen järjestämisen toimiluvat.
Tämän johdosta työryhmä esittää kuntien valtuustoille, että kunnat
ilmoittavat kantanaan
1. Päämääränä on oman itsenäisen toimiluvan edellyttämän
koulutusyhteisön muodostaminen siihen oikeuttavalla riittävällä
opiskelijamäärällä Raahen seutukuntaan ja siihen koulutuksellisesti
liittyvälle alueelle.
2. Yhteisö muodostetaan liittämällä yhteen ammatillinen nuorisoasteen
koulutus
(Raahen
koulutuskuntayhtymä),
Raahen
aikuiskoulutuskeskus
ja
vapaan
sivistystyön
oppilaitokset
(kansalaisopistot
ja
Raahen
musiikkiopisto).
Selvitetään
mahdollisuutta yhteistyöhön säätiöpohjaisten yhteisöjen kanssa
koulutusalojen täydentämiseksi. Esitetään Raahen kaupungille, että
hankkeelle palkataan selvitysmies ja jatkotyölle nimetään
ohjausryhmä.
3. Yhdistymisen kautta toteutettava kokonaisuus muodostetaan vain
sillä edellytyksellä, että saadaan varmuus pysyvän toimiluvan
saamisesta myös vuoden 2017 alusta jatkavalle toiminnalle.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen:
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Merijärven kunta hyväksyy
työryhmän kannanoton kohdat 1-3. Kohdan 2 osalta Merijärven kunta
jatkaa edelleen kansalaisopistoyhteistyötä Jokihelmen opiston kanssa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 24 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANVALTUUSTO

25.6.2014

MUUT ASIAT
Kvalt. 25 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen päätteeksi valtuusto keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Matti Pinola tiedusteli koulukuraattorin tarvetta ja tilannetta.
Kunnanjohtaja antoi tilannekatsauksen kuraattoritilanteesta.
- Pj. Juhani Alaranta toi kuntalaisten terveiset:
o Pyhänkosken
levähdyspaikan
sähkötolppien
käytöstä
maksaminen kunnalle
o Valtuuston esityslista halutaan kokouskutsun yhteydessä
Kuntatiedotteeseen

