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Kokouksen aluksi luovutettiin kunnan kehittämispalkinto vuodelta 2014 Matti Molikselle.
Kokouksen alussa Heini Iinatti ja Markku Jauhiainen kertoivat Hevosagro-hankkeesta ja jakoivat
valtuutetuille hankkeen laatiman julkaisun Hevoset ja kunta – rajapintoja.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 35 §

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. 36 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Saukko Tapani ja Eilola
Saku.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Saukko ja Erkki
Helaakoski.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017
Khall. 134 § / 3.12.2014

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 2015 talousarvioehdotus on laadittu tulorahoituksen osalta 21,00
%:n tuloveron mukaan. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2,450 milj.
euroa, jossa on 2,9 % kasvua vuoden 2014 talousarvioon ja 1,3 %
kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen. Verotulojen kokonaiskertymäksi
arvioidaan 2,715 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan
vähenevän 6,0 % vuoden 2014 talousarviosta ja 6,7 % vuoden 2013
tilinpäätöksestä. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan 3,900 milj.
euroa.
Hallintokuntien esitykset kunnanhallitukselle:
Toimintakulut ovat 7.969.458 euroa, jossa kasvua vuoden 2014
talousarvioon on 0,5 % (ilman polttoaineenmyyntiä 0,4 %).
Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.524.774 euroa, jossa on kasvua
vuoden 2014 talousarvioon 6,7 % (ilman polttoaineenmyyntiä 9,2 %).
Toimintakate on -6.444.684 euroa. Vuosikate on 262.846 euroa.
Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa 389.296 €, tilikauden
alijäämäksi muodostuu 126.450 euroa.
Henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat 2,167 milj. euroa, jossa laskua
vuoden 2014 talousarvioon on 0,4 % ja kasvua vuoden 2013
tilinpäätökseen 2,4 %.
Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet kunnille ovat 4,549 milj.
euroa, kasvua edelliseen talousarvioon 0,8 % ja kasvua tilinpäätökseen
2013 2,4 %. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osuus kunnan
toimintakuluista on yhteensä noin 84,3 %.
Talousarvioesityksessä investointimenojen osuus on 718.320 euroa
nettona.
Esitys: Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2015
talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty taloussuunnitelmassa.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kunnanhallitus
esittää
kunnanvaltuuston
taloussuunnitelman vuosille 2015-2017.

hyväksyttäväksi

Päätös:
Hyväksyttiin
yksimielisesti
seuraavilla
talousarvion
muutoksilla:
- käyttötalousmuutokset
o kohta 3714 Toimeentulotuki lisättiin kuntouttavan
työtoiminnan toimintatuloja 5.000 €
- investointimäärärahamuutokset
o kohta 961 Asuinrakennukset/Ylipään rivitalo/maasuodattamo
poistettiin 12.000 €
o kohta 961 Asuinrakennukset/Kalaputaan paritalo/ maasuodattamo poistettiin 13.000 €
o kohta 962 Hallinto- ja laitosrakennukset/Ristivuoren
hirsimaja/umpisäiliö jätevesille poistettiin 10.000 €
o kohta
962
Hallintoja
laitosrakennukset/Tähjän
kotiseututalo/harmaavesisuodatus poistettiin 4.500 €
o kohta 963 Tehdas- ja tuotantorakennukset/ Teollisuushallit/paineviemäriin liittäminen poistettiin 30.000 €
o kohta 963 Tehdas- ja tuotantorakennukset/ Huoltoasema ja
paloasema/paineviemäriin liittäminen poistettiin 30.000 €
o kohta 963 Tehdas- ja tuotantorakennukset/ Lämpölaitos
/lämpölaitoksen ja verkoston ostaminen vähennettiin 295.000
€, siirrettiin 275.000 € vuodelle 2016
Merkittiin pöytäkirjaan, että Antti Sakko poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 12.00.
Kvalt. 37 §

Päätös: Keskustapuolueen valtuustoryhmä jätti talousarvion käsittelyn
aikana valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kunnanhallitus ryhtyy
selvittämään mahdollisuutta laajentaa Salmenrannan palvelukeskusta
dementiahoitoyksiköllä (liite). Samalla selvitetään Salmenrannan
mahdolliset peruskorjaustarpeet.
Samalla ryhmä esitti, että selvitystä varten varataan vuoden 2015
talousarvioon 10.000 € investointimääräraha palvelukeskus Salmenrannan kohdalle.
Määräraha siirretään uuden omakotitalon
rakentamiseen esitetystä määrärahasta, jota jää 190.000 €. Esitystä
kannatti Matti Pinola. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin yllä olevalla muutoksella
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
Talousarvion sitovuus hyväksyttiin yksimielisesti kohdittain:
- Kohta 1. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.
- Kohta 2. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.
- Kohta 3. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kohta 4. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen
mukaisesti.

Kunnanvaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
vuosien
2015-2017
taloussuunnitelman ohjeellisena kunnan toiminnan lähtökohdaksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016
Khall. 122 § / 3.12.2014

Terveydenhuoltolain 12 § velvoittaa kunnat seuraamaan asukkaidensa
terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kunnan on
seurattava palveluissaan myös toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin.
Toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 4.11.2010 § 33 Merijärven kunnan
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman vuosille 20112012. Nyt hyväksyttävänä olevassa suunnitelmassa on esitetty arviointi
valtuustokauden 2009-2012 hyvinvointikertomuksen toteutumisesta
johtopäätöksineen.
Toisessa
osassa
esitetään
kunnan
hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016. Hyvinvoinnin
edistämisen painopistealueiksi on valittu
1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen
vaikuttamalla ravintotottumuksiin, liikkumiseen, päihteiden käyttöön
sekä kannustamalla opiskeluun
2. Työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla
ravintotottumuksiin ja liikkumiseen
3. Toimet ikäihmisten selviytymiseksi omatoimisesti mahdollisimman
pitkään
Hyvinvointikertomus on laadittu Kuntaliiton ylläpitämällä Sähköinen
hyvinvointikertomus - työkalulla kunnanhallituksen valitseman hyvinvointityöryhmä toimesta. Suunnitelman työstämisessä on ollut apuna
myös Terveempi Pohjois-Suomi 2 (TerPS2) - hankkeen hanketyöntekijä.
Esitys: Kunnanhallitus esittää hyvinvointikertomuksen
kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 38 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

2013-2016
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HUOLTOASEMAN INVESTOINTIIN
Khall. 106 § / 5.11.2014

Huoltoasemalla aloitti uusi yrittäjä 1.7.2014. Yrittäjän vaihtumisen
yhteydessä polttoaineen myynti siirrettiin tapahtuvaksi pelkästään
automaatista. Muutoksen takia huoltoasemalle jouduttiin hankkimaan
yrittäjän kassajärjestelmää ja tiedonsiirtoa varten uusi taustatietokone,
koska polttoaineautomaatti ja kahvilan kassajärjestelmä tarvitsevat oman
taustakoneensa. Polttoaineautomaatista ostot ohjautuvat suoraan kunnan
tilille.
Vuoden 2014 talousarviossa ei ole varauduttu taustakoneen hankintaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon lisätään investointimääräraha 3.715 euroa huoltoaseman
taustakoneen hankintaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 39 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KOULUN PIHA-ALUEEN KUNNOSTUKSEEN
Khall. 107 § / 5.11.2014

Koivupuhdon koulun piha-alueen peruskorjaus on tehty kesällä 2014.
Vuoden 2014 talousarviossa investointiin on myönnetty 200.000 euron
määräraha. Kokonaisuudessaan pihan kunnostus maksoi 231.649 euroa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon
lisätään
Koivupuhdon
koulun
piha-alueen
investointimäärärahaan 31.649 euroa. Investointiin varattu määräraha on
tällöin kokonaisuudessaan 231.649 euroa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 40 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RUOHONLEIKKURIN HANKINTAAN
Khall. 108 § / 5.11.2014

Vuoden 2014 talousarvioon on myönnetty investointimääräraha 10.000 €
uuden ruohonleikkurin hankintaan. Leikkuri hankittiin keväällä ja sen
hankinta maksoi 11.145 euroa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon lisätään uuden ruohonleikkurin investointimäärärahaan
1.145
euroa.
Investointiin
varattu
määräraha
on
tällöin
kokonaisuudessaan 11.145 euroa.
Lisämääräraha siirretään Mäntyrinne I huopakaton uusimiseen varatusta
määrärahasta. Katon uusiminen siirtyy vuodelle 2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 41 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRJASTON MÄÄRÄRAHAESITYS LISÄTALOUSARVIOON
Siv.ltk. 22 § / 15.10.2014 Viime vuodelle kirjastolle oli varattu kunnan investointimenoihin 5000
€, josta jäi kuitenkin käyttämättä noin 2300 €. Yhtenä isona tekijänä oli
töiden ruuhkautuminen kirjaston 150-vuotisjuhlan takia sekä se, että
Kalajoen ammattiopiston opiskelijat pystyivät aloittamaan kirjaston
remonttityön vasta tänä syksynä.
Kirjastosihteeri:
Kirjastosihteeri esittää, että kirjaston remonttia varten varattaisiin
lisätalousarvioon 2300 €.
Sivistyslautakunta:
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti kirjastosihteerin päätösesityksen ja toimittaa edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Khall. 109 § / 5.11.2014

Pääsääntöisesti talousarvioon myönnetyt määrärahat tulee käyttää sen
vuoden aikana, jolle rahat on myönnetty. Mikäli investointi jää tekemättä
tai kesken ja halutaan siirtää seuraavalle vuodelle, määrärahaesitys
täytyy tehdä seuraavan vuoden talousarvioon. Kirjaston tapauksessa
esitys on jäänyt tekemättä eikä vuodelle 2014 ole talousarvioon esitetty
investointeja. Hankkeen pienestä koosta johtuen sitä ei voida sisällyttää
investointeihin, vaan se täytyy sisällyttää käyttötalousmenoihin.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvion käyttötalousosioon lisätään kirjaston osalle määräraha 2.300
euroa. Raha osoitetaan kaluston hankintaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 42 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN OMAKOTITALON KUNNOSTUKSEEN
Khall. 123 § / 3.12.2014

Osoitteessa Kunnantie 2 (Rantakumpu) sijaitsevan kunnan omistaman
omakotitalon kunnostus
on tehty syksyllä 2014. Vuoden 2014
talousarviossa
investointiin
ei
ole
myönnetty
määräraha.
Kokonaisuudessaan asunnon kunnostus maksoi 27.413 euroa (sis. alv. 24
%).
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2014
talousarvioon lisätään investointimääräraha 27.413 euroa omakotitalon
kunnostukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti, että omakotitalo Rantakumpu laitetaan myyntiin.

Kvalt. 43 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Kvalt. 44 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen lopuksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Antti Sakko tiedusteli saadaanko kunnan uudet kotisivut käyttöön
kuluvan vuoden aikana. Kj: Luultavasti ei ehditä tämän vuoden
aikana.
- Valtuuston pj. Juhani Alaranta kiitti luottamushenkilöitä ja
viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.
- kunnanjohtaja Kari Jokela kiitti kunnan henkilöstön puolesta
luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua.

