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Kokouksen aluksi verkostokoordinaattori Pirjo Nikula Lapin liitosta esitteli kunnanhallitukselle
Maaseudun arjen palveluverkosto - hanketta.

RAAHEN
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN
SUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2019
Khall. 1 §

TALOUSARVIO

2017

JA

TALOUS-

Raahen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 5 § mukaan
jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin yhtymän ylintä
päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät myös yhtymän
talousarvion ja taloussuunnitelman.
Koulutuskuntayhtymän hallitus on hyväksynyt 20.12.2016 § 271
yhtymän talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille
2018-2019 (liite).
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy
Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman
2018-2019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

25.1.2017

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Khall. 2 §

Merijärven kunnassa voimassa oleva luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa 1.1.2013 alkaen. Palkkiosääntöä on päivitetty
siten, että kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien jäsenten
kokouspalkkioita sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen puheenjohtajien
vuosipalkkioita
on
tarkistettu.
Samoin
vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan jäsenten palkkioita on tarkistettu.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää päivitetyn luottamushenkilöiden
palkkiosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi. Palkkiosäänön muutokset
tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa 1.6.2017 lukuun
ottamatta vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkioita, joiden osalta
palkkiosääntö tulee voimaan 29.3.2017.
Päätös: Kunnanhallitus päätti jättää palkkiosäännön pöydälle
valmisteltavaksi uudelleen seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ESITYS MÄÄRÄAIKAISEN ESIOPETUKSEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN
TÄYTTÄMISESTÄ LUKUVUODELLE 2017-2018
Khall. 3 §

Koivupuhdon koululla on lukuvuonna 2017-2018 esikoululaisia tämän
hetken tiedon mukaan 24. Joukossa on myös 1-2 erityisen tuen oppilasta,
joilla on pidennetty oppivelvollisuus. Ikäluokka jaetaan kahteen
luokkaan.
Rehtori-sivistystoimenjohtaja on anonut kunnanhallitukselta lupaa
täyttää Koivupuhdon koulun esiopetuksen tuntiopettajan tehtävä
määräajaksi seuraavaksi lukuvuodeksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018.
Opetustunteja opettajalle tulee 19 tuntia viikossa. Vuoden 2017
talousarviossa on varauduttu em. opettajan palkkaamiseen.
Jatkossa on tarvetta määräaikaiselle lastentarhaopettajalle ainakin joka
toinen lukuvuosi, koska tulevat ikäluokat ovat ennusteen mukaan
kasvamaan päin.
Esitys: Kunnanhallitus myöntää sivistyslautakunnalle luvan täyttää
Koivupuhdon koulun esiopetuksen tuntiopettajan tehtävä määräajaksi
seuraavaksi lukuvuodeksi ajalle 1.8.2017-31.7.2018.
Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle luvan
täyttää Koivupuhdon koulun esiopetuksen tuntiopettajan tehtävä
määräajaksi seuraavaksi lukuvuodeksi ajalle 1.8.2017-2.6.2018.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN KUNTAVAALEJA
VARTEN
Khall. 4 §

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja
asettaa vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme.
Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
asetetaan vaalitoimikunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Samoin tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset. Varajäsenet on
esitettävä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan.
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina
kotimaassa 29.3.-4.4.2017).

9.4.2017

(ennakkoäänestys

Esitys: Merijärven kunta on valtuuston päätöksen mukaisesti yhtenä
äänestysalueena. Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan Merijärven
äänestysaluetta varten. Lautakuntaan valintaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan laitoksissa ja kodeissa
tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten. Vaalitoimikuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä kolme varajäsentä.
Päätös: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Toini Hiitola, puheenjohtaja
Anna-Maija Jalonen, varapuheenjohtaja
Tuula Pahkasalo, jäsen
Paavo Rautio, jäsen
Juha Takaeilola, jäsen
Vaalilautakuntaan valittiin seuraavat viisi varajäsentä järjestyksessä:
Aimo Tanska, Paavo Pahkasalo, Ari Savukoski, Liisa Nivala ja Milka
Leppikorpi.
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Markku Sakko, puheenjohtaja
Tapani Hakala, varapuheenjohtaja
Heli Mattila, jäsen
Vaalitoimikuntaan valittiin seuraavat varajäsenet järjestyksessä: Antti
Vidnäs, Saara Saukko ja Raija Pääkkö.
Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MAA-ALUEEN VUOKRAUS MATTI KOKKONIEMELLE
Khall. 5 §

Merijärven kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 17.8.2010 § 116
vuokrannut Matti Kokkoniemelle kuudeksi vuodeksi kaksi peltolohkoa
tilasta Valoharju R:No 10:26 yhteensä 0,80 ha. Peltolohkoista on peritty
vuokraa 80 €/ha/vuosi eli yhteensä 64 €/vuosi. Toinen lohkoista (0,55
ha) on Tähjän kotiseututalon parkkipaikka, jolta niitetään heinä
vuosittain.
Esitys: Kunnanhallitus päättää vuokrata tilasta Valoharju RN:o 10:26
kaksi peltolohkoa Kulttuuriparkki 48300746-81 pinta-ala 0,55 ha ja
Sillankorva 48300746-82 pinta-ala 0,25 ha edelleen Matti
Kokkoniemelle ajalle 17.8.2016-31.12.2022 hintaan
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PANKKITILIN LAKKAUTTAMINEN
Khall. 6 §

Merijärven kunnalla on Ristivuoren valaistunladun toimikunnan nimissä
perustettu pankkitili FI97 5261 0240 0022 98 Oulaisten Osuuspankissa.
Tilillä oli 31.12.2016 rahaa 692,17 €. Tili on perustettu 1974 eikä sillä
ole ollut tapahtumia enää usean vuoden aikana.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Ristivuoren valaistunladun
toimikunnan pankkitili FI97 5261 0240 0022 98 Oulaisten Osuuspankissa lakkautetaan ja sillä olevat rahat siirretään Merijärven kunnan
tilille FI12 5261 0220 0005 85.
Tilillä olevat rahat käytetään liikuntapaikkojen kunnostukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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TALOUSARVION 2017 TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 7 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 20182019 taloussuunnitelman 19.12.2016 § 45. Talousarvion toteuttamiseksi
on laadittu toimeenpanosuunnitelma (liite).
Toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan talouden seurannan tärkeyttä.
Talousarvio laadittiin tiukaksi ja on tärkeää, että sen toteutumista
seurataan jatkuvasti. Raportointi suoritetaan hallitukselle ja valtuustolle
sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan. Alustava raportti alkuvuoden
toteutumasta tulee toimittaa valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen.
Seurannan ja raportoinnin lisäksi suunnitelmassa ohjeistetaan
henkilöstön palkkaukseen, hankintoihin ja laskujen hyväksymiseen
liittyvissä asioissa.
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden
toimeenpanosuunnitelman laaditussa muodossa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

2017

talousarvion
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TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN OSALTA
Khall. 8 §

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.12.2016 § 45 Merijärven kunnan
talousarvion
vuodelle
2017.
Hyväksyessään
talousarvion
käyttötalousosan,
valtuusto
samalla
vahvisti
hallinto-osaston
bruttomenon 368.186 euroa, elinkeinotoimen bruttomenon 35.748 euroa
ja sosiaali- ja terveysosaston bruttomenon 4.043.530 euroa sitovasti
kunnanhallituksen käytettäväksi.
Kunnanvaltuuston
tarkkuudella.

hyväksymä

talousarvio

on

laadittu

tilitason

Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että hallinto-osaston talousarvio vuodelle
2017 toimii samalla talousarvion käyttösuunnitelmana hallinto-osaston
osalta. Samoin elinkeinopalveluiden talousarvio 2017 toimii
käyttösuunnitelmana elinkeinopalveluiden osalta ja sosiaali- ja
terveysosaston talousarvio vuodelle 2017 toimii talousarvion
käyttösuunnitelmana sosiaali- ja terveysosaston osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 9 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 19.12.2016 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN
VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2017
Khall. 10 §

Valtiovarainministeriö on 30.12.2016 päivätyllä päätöksellä vahvistanut
Merijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi vuodelle 2017
4.471.255 euroa, josta verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen
osuus on 1.601.908 euroa. Valtionosuudesta vähennetään kunnan
omarahoitusosuus opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin
168.722 euroa, jolloin kunnalle maksetaan valtionosuuksia 4.351.308
euroa. Maksettavaan summaan sisältyy kotikuntakorvaustuloja 61.923
euroa ja -menoja 13.147 euroa.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

ALKUVUODEN KOKOUSAIKATAULU
Khall. 11 §

Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa alustavan kokousaikataulun
alkuvuodeksi. Kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:
- kunnanvaltuusto: ke 1.3., ti 23.5. ja ke 21.6.
- kunnanhallitus: ti 21.2., ti 28.3., ke 19.4., ke 10.5., ke 7.6.
- kunnanhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.00 ja
kunnanvaltuuston kokoukset klo 19.00
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy alustavan kokousaikataulun.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 12 §

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja valvonta vuosina
2015 ja 2016
- Merijärven
kunnan
jätevedenpuhdistamon
ympäristöluvan
lupamääräysten tarkistaminen

-

PYHÄJOEN KUNTA
Pöytäkirjanote kunnanvaltuusto 14.12.2016 § 106
nevankankaan tuulipuiston osayleiskaavan hyväksyminen

Karhun-

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 13 §
-

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 17.1.2017
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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JÄSENTEN NIMEÄMINEN MERIJÄRVEN JA KALAJOEN YHTEISEEN LAPSI JA
PERHEPALVELUIDEN (LAPE) TYÖRYHMÄÄN
Khall. 14 §

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen
kärkihankkeista, jota koordinoidaan sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Ohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät,
vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteensovitetut
palvelut. Kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet osallistumaan PohjoisPohjanmaan muutosohjelmaan.
Ensimmäinen askel LAPE-muutosohjelman toteutuksessa on perustaa
ns. LAPE-ryhmät jotka ohjaavat muutostyötä. Ryhmät perustetaan sekä
kunta- että maakuntatasolle. Ryhmissä tulisi olla edustus kaikilta
palvelusektoreilta eli kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta ja
keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus.
Kalajoen kaupungin kanssa on sovittu, että Merijärvi ja Kalajoki
perustavat yhteisen työryhmän.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven edustajiksi LAPEtyöryhmään nimetään seuraavat henkilöt:
- Ulla Nivala, vapaa-aikaohjaaja
- Tiina Yppärilä, 4H:n toiminnanjohtaja
- Jari Ylikulju, rehtori-sivistystoimenjohtaja
- Merijärven kunnan nuorisovaltuuston edustaja (nimetään myöhemmin)
- Ylivieskan seurakunnan edustaja (nimetään myöhemmin)
Merijärven kunnan yhdyshenkilöksi nimetään Ulla Nivala.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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RAHOITUSLEASINGIN PUITESOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Khall. 15 §

Merijärven kunta on pyytänyt Kuntarahoitus Oyj:ltä tarjousta
rahoitusleasingin puitesopimuksesta, joka koskee erilaisia hankittavia
koneita ja laitteita. Syynä tarjouksen pyyntöön on tarve uusien laitteiden
hankkimisesta
terveysasemalle.
Rahoitusleasingillä
tarkoitetaan
pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa
vuokralleottajan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen edelleen
pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Rahoitusleasingin osapuolet ovat
kohteen myyjä, rahoitusyhtiö ja vuokralleottaja.
Vuokrakohteen vuokra määräytyy vuokrakohteen arvonlisäverottoman
hankintahinnan ja vuokra-ajan perusteella lisättynä sovittu viitekorko
sekä rahoittajan marginaali. Kuntarahoituksen tarjouksen mukainen
marginaali on 0,95 % (rekisteröitävät ajoneuvot ja työkoneet, muut
laitteet) tai 1,25 % (toimistokoneet ja ICT-laitteet). viitekorkona
käytetään pääsääntöisesti 3 kk euriboria (arvo 24.1.2017: -0,328).
Viitekoron arvo on aina vähintään 0,00 %. Vuokra-ajat ovat 36-72 kk
(rekisteröitävät ajoneuvot ja työkoneet, muut laitteet) tai 36-60 kk
(toimistokoneet ja ICT-laitteet).
Kuntarahoitus ei peri rahoitusleasingin
laskutuslisää tai muita kuluja.

osalta

perustamiskuluja,

Vuokra-ajan päättyesä asiakkaalla on oikeus lunastaa vuokrakohde
itselleen jäännösarvon mukaisella hinnalla tai jatkaa vuokra-aikaa,
jolloin vuokran peruste on jäännösarvo.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen
rahoitusleasingin
puitesopimuksesta.
Puitesopimuksen
limiitiksi
määrätään 50.000 €.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MUUT ASIAT
Khall. 16 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Heikki Kalapudas kysyi vuoden 2016 tilinpäätöksen näkymistä.
Kunnanjohtaja antoi tilannekatsauksen asiasta.
- Jenna Leppikorpi toi esille edelleen jatkuvat huoltoaseman
polttoaineautomaatin ongelmat.
- Kunnanhallitus keskusteli kokouksen aluksi esitellystä Maaseudun
arjen palveluverkosto - hankkeesta. Hankkeeseen liittymistä
ryhdytään valmistelemaan.
- Kunnanhallitus keskusteli talous- ja palkkahallinnon tilanteesta ja
hallinto-osaston organisaatiosta.

