
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 
 
KOKOUSAIKA 7.12.2016   kello 8.00-13.55   
 
KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO 
 

Jäsenet                paikalla:           Varajäsenet:              paikalla:   
Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - 
Sakko Antti, vpj. x Saukko Hannu - 
Kalapudas Heikki x Yppärilä Aaro - 
Lahti Kari  x Mehtälä Heikki - 
Leppikorpi Jenna - Talus Anitta  - 
Pudas Jaana  x Saukko Tapani - 
Takaeilola Juha x Aunio Tanja  - 
   
Muut saapuvilla olleet:                   paikalla:

 Alaranta Juhani Kvalt. pj.         - 
Eilola Saku  Kvalt. I vpj.                              -                             
Saukko Päivi                  Kvalt. II vpj.         x 
Jokela Kari    Kunnanjoht., pöytäkirjanp.       x 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 117 - 122 §  Sivut: 128 - 135 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala   Kari Jokela         
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 13.12.2016   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Kari Lahti   Jaana Pudas 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  14.12.2016 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
117 §      Vuoden 2017 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikka ja –ajat sekä 

vaalipäivän äänestyspaikka 
 
118 §     Liite Paluu maaseudulle - paketti 
 
119 §  Kunnanvaltuuston kokous 
 
120 §  Saapuneet kirjeet 
 
121 §      Pöytäkirjat 
 
122 §     Liite 2 kpl  Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 7.12.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA –AJAT SEKÄ 
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA 
 
Khall. 117 § Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys 

toimitetaan kotimaassa 29.3.-4.4.2017.  
 

Vaalilain (714/1998) mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä 
varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa määrää 
kunnanhallitus. Kukin kunta määrää itsenäisesti ja oman harkintansa 
mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista 
kunnassa. Vaalitoimitsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta.  

 
 Jokaisella äänestysalueella on määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. 

Koska koko kunta on yhtenä äänestysalueena, kunnassa tarvitaan 
ainoastaan yksi vaalipäivän äänestyspaikka. Äänestyspaikkana  on viime 
vuodet toiminut liikuntasali Kilpukka. Ennakkoäänestyspaikkoja 
jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi. Ennakkoäänestyspaikkana 
on toiminut kunnanvirasto. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus määrää vuoden 2017 kuntavaalien 

ennakkoäänestyspaikaksi Merijärven kunnanviraston. Äänestyspaikka 
on avoinna arkipäivisin 29.-31.3. klo 9-16, 3.-4.4.2017 klo 9-18 ja 
viikonloppuna 1.-2.4.2017 klo 10-13.  

 
 Kunnanhallitus määrää vaalipäivän 9.4.2017 äänestyspaikaksi 

liikuntasali Kilpukan. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PALUU MAASEUDULLE-PAKETTI 
 
Khall. 118 §  Merijärvinen yritys Pohjanmaan Vossikka /Markku Jauhiainen on tehnyt 

kunnanhallitukselle esityksen uudenlaisesta kunnan houkuttelevuutta 
lisäävästä palvelupaketista. Paluu maaseudulle – paketti on tieto- ja 
palvelupaketti Merijärvelle muuttavalle perheelle, joka rakentaa tai 
hankkii omistukseensa asunnon kunnasta. (liite). 

 
 Esityksen mukaisen palvelupaketin kustannukset kunnalle ovat 760-

1.160 €/kuntaan muuttava perhe. Rahalla tarjotaan muuttajaperheille 
perehdytys kuntaan sekä palveluita merijärvisiltä yrityksiltä. 

 
 Esitys: Pohjanmaan Vossikan palvelupaketti on uuden tyyppinen esitys 

kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Kuntaan tarvitaan uusia 
asukkaita ja kunta tarvitsee näkyvyyttä ja markkinointia.  

 
 Vuoden 2017 talousarvioesityksessä on varattu rahaa kunnan 

markkinointiin. Paluu maaseudulle – palvelupaketti voisi onnistuessaan 
tuoda lisää tehoa markkinointiin ja kunnan tunnetuksi tekemiseen. 

  
 Kunnanhallitus päättää aloittaa Paluu maaseudulle – palvelupaketin 

jatkovalmistelun yhdessä Pohjanmaan Vossikan kanssa osana laajempaa 
Merijärven kunnan markkinointia. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Khall. 119 §  KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston 

päätösten laillisuusvalvontaa. 
 
  Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 9.12.2016 pidetyn kunnanvaltuuston 

kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja 
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset 
täytäntöön. 

  
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 120 §  POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 

- Työllisyyskatsaus lokakuu 2016 
 

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 
- Päätös vuoden 2015 perustoimeentulotuen kustannuksiin 

suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 121 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: 

- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 1.12.2016  
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 8.11.-5.12.2016 

 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä 
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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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 talous-
suunnitelmassa.  
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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 talous-
suunnitelmassa.  

 
 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 
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Muutosten jälkeen talousarvion nettoinvestoinnit vuodelle 2017 ovat 
1.172.689 €.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


