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HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET 
 
Khall. 19 § Kuntalakiin (325/2012) on lisätty säännöksiä kunnan ja kuntakonsernin 

sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Säännökset tulevat voimaan 
kuluvana vuonna. Kuntalain säännösten tavoitteena on terävöittää 
kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä 
raportointia.  

   
Kuntalain 50 § mukaan valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa 
annetaan tarpeelliset määräykset mm. hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 
Nykyinen Merijärven kunnan hallintosääntö on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 18.12.2012 § 39. Hallintosääntö ei sisällä sisäiseen 
valvontaan ja riskienhallintaan liittyvien tehtävien ja vastuun jakoa 
kunnan sisällä. Hallintosääntöä tulee muuttaa Kuntalain säännösten 
mukaiseksi. 
 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hallintosääntöä 
muutetaan siten, että Kuntalakiin (325/2012) lisätyt säännökset kunnan 
ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat 
huomioiduksi. Hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.4.2014. 
 
Hallintosäännön 46 § Riskienhallinta ja 47 § Ulkoinen ja sisäinen 
valvonta yhdistetään ja uuteen pykälään lisätään seuraavat määräykset 
(lisäykset kursivoitu, poistettava teksti yliviivattu). Uusittu pykälä 
sijoittuu VII luvun Valvontajärjestelmä alle. 
 

   46 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 

   
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. 
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 

 
Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan 
järjestämisestä vastaa kunnanhallitus valtuuston erikseen antamien 
sisäisen valvonnan ohjeitten mukaisesti. 
 
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista 

kunnassa ja kuntakonsernissa. 

 

Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja 

riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että 

sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukai-

sesti ja tuloksellisesti. Hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot 
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sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä. 

 

Lauta- ja johtokunnat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta 

vastuualueillaan. Lauta- ja johtokunnat raportoivat hallitukselle sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä.  
 
Johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Viranhaltijat 

raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja 

tuloksellisuudesta valvonnasta vastaavalle toimielimelle. 
 

  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 12.2.2014  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 

 

 
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 20 § Kuntalain (325/2012)  13 § mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja 

kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 
Päättäessään perusteista valtuusto sitovasti ohjaa kunnanhallitusta sen 
hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan 
johtotehtävää.  

 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä 
menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan 
organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. 
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden 
saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestäminen on osa kunnan ja kuntakonsernin johtamista. 

 
 Kuntalakiin lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä 

valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan kuluvana vuonna. 
Kuntalain säännösten tavoitteena on terävöittää kuntien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja siitä raportointia. 

 
Merijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet on hyväksytty valtuustossa 
12.9.2000 § 37. Kuntalain uudet säännökset tulee ottaa huomioon 
sisäisen valvonnan ohjeissa, jotka on muutettu vastaamaan säännöksiä. 
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 
liitteen mukaisen Merijärven kunnan sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeet. Ohje tulee voimaan 1.4.2014 ja kumoaa entisen 
vuonna 2000 hyväksytyn ohjeen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SIJOITUSSALKUN ALLOKAATION MUUTOSEHDOTUS 
 
Khall. 21 § Kunnan sijoitussalkun allokaatio eli  eri arvopaperilajien suhteellinen 

osuus sijoitussalkussa on aikaisemmin määritelty siten, että 
korkosijoitusten perusallokaatio on 80 % ja osakesijoitusten 
perusallokaatio 20 %. Korkosijoitukset voivat vaihdella välillä 70-100 % 
ja osakesijoitukset välillä 0-30 %. Allokaatio on hyväksytty 
kunnanvaltuustossa 27.8.1999 § 29. 

 
 Vuosien 2012-2013 aikana korot ovat maailmalaajuisen taloustilanteen 

takia olleet matalalla. Tilanne jatkuu samana myös tänä vuonna. 
Korkosijoitusten tuotto on ollut matalien korkojen takia alhainen. Suurin 
osa sijoitussalkun tuotosta on tullut osakesijoitusten kautta. 

 
 Kunnan sijoitussalkun hoitaja OP Pohjola on esittänyt salkun 

allokaatioon muutoksia. Esityksen mukaan korkosijoitusten 
perusallokaatioksi muutettaisiin 75 % vaihteluvälillä 50-100 % ja 
osakesijoitusten perusallokaatioksi 20 % vaihteluvälillä 0-40 %. Lisäksi 
allokaatioon otettaisiin mukaan vaihtovelkakirjalainat  perusallokaatiolla 
5 % vaihtovälillä 0-10 %. 

 
 Kunnanhallitus on hyväksynyt perusallokaation muutoksen 15.1.2013 § 

19.  
 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 

salkunhoitajan esityksen sijoitussalkun uudeksi allokaatioksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNAN JA HEIKKI MYLLYLÄN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN 
HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 22 § Heikki Myllylä ostaa Merijärven kunnalta tilan Terveystalo 483-403-23-

0. Tilalla sijaitsee ns. vanhan terveystalon kiinteistö. Tilan koko on  
3696 m2 ja hinta 8.300 €. Hinta sisältää sähkö-, vesi- ja viemäriliittymän 
sekä purkukuntoiset piharakennukset. Kunta sitoutuu purkamaan vanhan 
terveystalon päärakennuksen. 

 
 Kaupasta on laadittu kauppakirja (liite).  
 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne 

edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN VANHAN TERVEYSTALON PURKAMISEEN 
 
Khall. 23 § Kunta omistaa vanhan terveystalon kiinteistön Salonniementiellä. 

Kiinteistö on viimeisimmäksi ollut asuntokäytössä ja siellä ovat olleet 
kansalaisopiston kutomapiirin tilat. Rakennuksen huonon kunnon takia 
se on jäänyt tyhjilleen kesällä 2013.  

 
 Kiinteistölle on löytynyt kiinnostunut ostaja, kaupan toteutuminen 

edellyttää kuitenkin päärakennuksen purkamista. Purkua varten ei ole 
varattu määrärahaa kuluvan vuoden talousarvioon. 

 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vanhan terveystalon 
purkamista varten vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan lisätään 
25.000 € määräraha kustannuspaikalle asuinrakennukset/vanha 
terveystalo. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2014  
 
Khall. 24 § Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään 

kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät 
ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti 
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut 
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, 
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

 
Aluearkkitehti on laatinut Merijärven kunnan kaavoituskatsauksen 
vuodelle 2014 (liite). 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014 esitetyssä 

muodossa ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO  SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN 
ESITYKSEN LUONNOKSESTA 
 
Khall. 25 § Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain valmisteluryhmä on laatinut loppuraportin, jossa on 
todettu uudistuksen pääperiaatteet (liite 1).  Nämä periaatteet perustuvat 
pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan ja hallituksen tekemiin 
tarkentaviin linjauksiin. Raportti on laadittu toimeksiannon mukaisesti 
hallituksen esityksen muotoon. Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä sisältää säännökset sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää kunnilta ja muilta jakelussa 

mainituilta tahoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee 
vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä 
hallituksen esitysluonnokseen liittyen. Kyselyyn annettuja vastauksia on 
mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa 
myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. 

 

 Kyselyvastausten muotoon laaditut lausunnot tullaan huomioimaan 
hallituksen esityksen viimeistelytyössä. Lakiesitys annetaan 
eduskunnalle kevätistuntokaudella ja lain on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2015 alusta lukien. Kuntia tullaan kuulemaan lain vahvistamisen 
jälkeen sosiaali- ja terveysalueiden ja perustason alueiden sekä 
erityisvastuualueiden muodostamisesta. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta oheisen liitteen 2 
mukaisen lausunnon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO PELASTUSTOIMEN ALUEJAKOEHDOTUKSESTA 
 
Khall. 26 § Osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa toteutetaan 

pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi. Hallituksen 
päätöksen mukaisesti pelastustoimen alueita ollaan vähentämässä 22:sta 
11:sta lähtökohtaisesti vuoden 2014 alusta voimaan tulleen 
poliisilaitosaluejaon mukaisesti. 

 
 Aluejakopäätöksessä on tarkoitus asettaa määräaika yhteistoiminnan 

ehtojen sopimiseksi siten, että uudet pelastustoimen alueet aloittaisivat 
toimintansa vuoden 2016 alusta. 

 
 Pelastuslain (379/2011) 24 § mukaan valtioneuvosto päättää maan 

jakamisesta pelastustoimen alueisiin. Päätöksen aluejaon muuttamisesta 
valtioneuvosto tekee omasta tai pelastustoimen alueen kuntien  kuntalain 
(365/1995) 79 § 1 mom. mukaisella enemmistöllä tekemästä aloitteesta. 

 
 Aluejaon muuttamisen yhteydessä valtioneuvosto asettaa määräajan 

voimassa olevien sopimusten muuttamiselle. Jos kunnat eivät pääse 
sopimukseen valtioneuvoston asettamassa määräajassa, valtioneuvosto 
päättää kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien 
järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi 
välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. 
Valtioneuvoston päätös on voimassa kunnes asianomaisilla kunnilla on 
sopimus pelastustoimen järjestämisestä. 

 
 Aluejakoehdotuksen mukaan Jokilaaksojen, Oulu-Koillismaan ja 

Kainuun pelastuslaitokset yhdistettäisiin yhdeksi pelastuslaitokseksi. 
 
 Sisäasiainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa aluejako-

ehdotuksesta. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa pelastustoimen 

aluejakoehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
  
 Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen pelastuslaitosten määrän 

vähentämisestä puoleen sillä perusteella, että näin saavutetaan arviolta 
7,5 milj. euron säästö. Päätös on tehty ilman kunnollista valmistelua ja 
keskustelua siitä, onko säästöt todella mahdollista saavuttaa ja millä 
tavalla. Valtioneuvosto on tekemässä päätöksen vähentämisestä ja 
jättämässä säästöjen toteuttamisen kuntien tehtäväksi. Säästöjen 
toteuttaminen tulee todennäköisesti merkitsemään puuttumista 
pelastuslaitosten toiminnan rakenteisiin, henkilöstön määrään ja 
paloasemaverkkoon. 

 
 Pelastuslaitosten yhdistämisen myötä pelastuslaitosten hallintoa ollaan 

keskittämässä yhä voimakkaammin suuriin keskuksiin, Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun osalta Ouluun. Samalla päätösvaltaa 
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pelastuslaitosten sisällä siirretään yhä kauemmas kunnista ja erityisesti 
pienistä kunnista, joiden on yhä vaikeampaa saada edustajiaan mukaan 
laajenevien pelastuslaitosten päätöksentekoon.  

 
 Suunnitelmien mukaan uusien pelastuslaitosten tulisi olla toiminnassa 

mahdollisesti jo vuoden 2016 alussa. Kunnille jää aikaa uusien 
organisaatioiden luomiseen minimissään noin 1,5 vuotta, mikä ei ole 
millään tavalla realistista.  

 
 Edellä mainituista syistä Merijärven kunta esittää, että pelastustoimen 

alueiden vähentämisestä luovutaan kokonaan. Pelastuslaitosten 
yhdistämisellä tavoiteltu säästö on täysin mahdollista saavuttaa 
pelastuslaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä ja syventämällä. Myös 
muilta valtion hallinnonaloilta kunnalliselle pelastustoimelle tulevia 
velvoitteita ja niistä aiheutuvia kustannuksia karsimalla on mahdollista 
saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. 

 
 Mikäli pelastuslaitoksia tullaan kuitenkin yhdistämään aiotulla tavalla, 

Merijärven kunnan mielestä Oulu-Koillismaan ja Kainuun pelastusalueet 
ovat luontevin yhteistyökumppani Jokilaaksojen pelastusalueelle. Myös 
Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselle tulee jättää mahdollisuus liittyä 
mukaan yhteistyöhön, mikäli alueen kunnat niin haluavat. 

 
Alueiden yhdistymisen mahdollisesti toteutuessa tulee  suunniteltua 
aikataulua muuttaa siten, että kunnilla on mahdollisuus kunnolla 
valmistautua pelastuslaitosten yhdistämiseen ja valmistella tarvittavat 
toimenpiteet. Toimeenpanoa tulisi lykätä siten, että uudet 
pelastuslaitokset aloittaisivat toimintansa aikaisintaan 1.1.2017, jolloin 
mukana päätöksenteossa olisivat uudet kuntien luottamushenkilöt. 
Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2016. Suotavaa olisi, että 
pelastustoimen uudistus toteutettaisiin vasta sen jälkeen, kun 
kuntarakenne- ja sote-uudistukset on saatu tehtyä. Näin pystyttäisiin 
välttämään päällekkäistä työtä uudistusten toimeenpanossa sekä 
optimoimaan uudistuksista mahdollisesti tuleva hyöty. 

 
Uudistus on toteutettava siten, että pelastustoimen kokonaiskustannukset 
eivät nouse. Valtion on oltava mukana rakenneuudistuksen aiheuttamissa 
muutoskustannuksissa, joita väistämättä tulee kuntien vastattavaksi uusia 
rakenteita luotaessa. Ei ole suotavaa, että säästöjä tavoiteltaessa kunnille 
aiheutetaan kuitenkin lisää kuluja. 

 
 Pelastuslaitosten yhdistymisen mahdollisesti toteutuessa 

Valtioneuvoston tulee omilla päätöksillään ehdottomasti turvata 
pelastuspalvelujen saatavuus nykyisellä tasollaan myös haja-
asutusalueella ja pelastusalueiden reuna-alueilla. Uudistuksessa on 
luotava hallintomalli, joka turvaa alueen kaikkien kuntien 
omistajaohjauksen toteutumisen uudessa pelastuslaitoksessa.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA –AJAT 
SEKÄ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA 
 
Khall. 27 § Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. 

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 14.-20.5.2014.  
 

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. 

 
 Oikeusministeriöllä ja Itellalla on puitesopimus ennakkoäänestyksen 

järjestämisestä Itellan toimipaikoissa. Koska Merijärvellä ei ole 
postikonttoria, ennakkoäänestys tulee suorittaa käyttäen muita, esim. 
kunnan omia tiloja.  

 
 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. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus määrää vuoden 2014 europarlamenttivaalien 

ennakkoäänestyspaikaksi Merijärven kunnanviraston. Äänestyspaikka 
on avoinna arkipäivisin 14.-16.5. ja 19.-20.5.2014 klo 9-18 ja 
viikonloppuna 17.-18.5.2014 klo 12-15.  

 
 Kunnanhallitus määrää vaalipäivän 25.5.2014 äänestyspaikaksi 

liikuntasali Kilpukan. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VAALILAUTAKUNNAN  JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN  
EUROPARLAMENTTIVAALEJA  VARTEN 
 
Khall. 28 § 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, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään kolme. 
 
Vaalilautakunnan  ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee 
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. 
Samoin tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset. Varajäsenet on 
esitettävä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten 
sijaan. 
 
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014 
(ennakkoäänestys kotimaassa 14.-20.5.2014).  
 
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 ja Virpi Lastikka. 
  
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. 
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KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall. 7 § / 15.1.2014 Kunnanhallitus päätti 4.12.2013 § 142 perustaa  kuntaan 

kehittämistoimikunnan, jonka tehtävänä on miettiä ja kehitellä uusia 
ajatuksia ja kehittämiskohteita niin elinkeinotoimen kuin maankäytönkin 
osalta. Toimikunnan jäsenten nimeäminen jätettiin myöhempään 
ajankohtaan. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää jäsenet kunnan kehittämistoimikuntaan 

vuodeksi 2014. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus kävi periaatekeskustelun kehittämistoimikunnan 

jäsenten valinnasta. Toimikunnan jäsenet nimetään seuraavassa 
kokouksessa. 

 
Khall. 29 § Esitys: Kunnanhallitus nimeää jäsenet kunnan kehittämistoimikuntaan 

vuodeksi 2014. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä kehittämistoimikuntaan seuraavat 

jäsenet: Juha Takaeilola (pj.), Hannu Isokääntä, Matti Pohjanen, Eveliina 
Roimola, Tiina Yppärilä, Kari Jokela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN 
VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVIS- 
TAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2014 
 
Khall. 30 § Valtiovarainministeriö on 30.12.2013 päivätyllä päätöksellä vahvistanut 

Merijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi vuodelle 2014 
4.540.336 euroa, josta verotuloihin perustuvan valtionosuuden osuus on 
1.506.411 euroa. Valtionosuudesta vähennetään kunnan omarahoitus-
osuus opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin 311.534 euroa, 
jolloin kunnalle maksetaan valtionosuuksia 4.296.485 euroa. 
Maksettavaan summaan sisältyy kotikuntakorvaustuloja 77.600 euroa, 
kotikuntakorvausmenoja 9.918 euroa ja elatustuen takaisinperinnän 
palautusta 1.517 euroa. 

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TILINPÄÄTÖKSEN 2013 ENNAKKOTIETOJA 
 
Khall. 31 § Kunnan kirjanpito on ostoreskontran osalta suljettu 31.1.2014, eli sen 

jälkeen viime vuoden laskuja ei ole enää kirjattu vuoden 2013 
kirjanpitoon. Myös oikaisukirjaukset, sisäiset siirrot, poistot ym. on 
pääosin tehty.  

 
 Tämän hetkisen tilanteen mukaan toimintatuotot toteutuivat vuonna 

2013 hieman talousarviota suurempina (toteutumaprosentti 101,3 %) ja 
toimintamenot jäivät hieman alle arvioidun (99,0 %) (liite). Verotulot ja 
valtionosuudet toteutuivat myös odotettua paremmin. Vuoden lopussa 
vuosikate oli alustavan tiedon mukaan 587.259 € ja tulos oli 
ylijäämäinen 261.609 €.  

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 32 § OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin 
myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille 
yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta 
vuodelle 2013 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin 
myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille 
yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2014 

 
 POHJOIS-POHJANMAAN ALUEHALLINTOVIRASTO 

- Vuoden 2014 perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen 
vahvistaminen 

 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden vähentämisestä 

perusopetuksen aloittamiseen maksettavan rahoituksen johdosta 
vuodelle 2013 ja päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden 
lisäämisestä määrärahasiirron johdosta vuodelle 2013 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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YRITYKSEN OP-VERKKOPALVELUSOPIMUKSEN AVAAMINEN KUNNAN  
POLTTOAINETILILLE 
 
Khall. 33 § Merijärven kunnalla on Oulaisten OP:ssa tili FI52 5261 0220 0129 60, 

joka on ainoastaan polttoainejakelun käytössä. Tilillä on vanha 
verkkopalvelusopimus. Tilille on käyttöoikeudet pääkirjanpitäjä Teija 
Salmelalla ja kunnanjohtaja Kari Jokelalla. Käytäntö on sama kaikkien 
Merijärven kunnan tilien osalta. 

 
 Esitys: Merijärven kunta päättää avata kunnan polttoainetilille  FI52 

5261 0220 0129 60 Yrityksen OP-verkkopalvelusopimuksen Oulaisten 
Osuuspankkiin. Tilin käyttöoikeuden säilyvät ennallaan, pääkäyttäjänä 
toimii pääkirjanpitäjä Teija Salmela.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 


