
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                   
 
KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2017 
 
KOKOUSAIKA 23.5.2017   kello 19.00-20.30   
 
KOKOUSPAIKKA: Kilpukan ruokala 
 

Jäsenet                paikalla:            Varajäsenet järjest.:   paikalla: 
Alaranta Juhani pj. x Keski-Korpi Sointu       x 
Eilola Saku I vpj. -  
Saukko Päivi II vpj. x  
Helaakoski Erkki x  
Kalapudas Heikki x  
Lahti Kari  x   
Nivala Esko  - Muut saapuvilla olleet:  paikalla: 
Nivala Kirsti  x Jokela Kari  kunnan-                x 

  Perälä Juha  - johtaja, pöytäkirjanp.                    
Rautio Eila      x  
Sakko Antti  x  
Salmu Arvo                     x  
Saukko Hannu -  
Saukko Tapani x 
Takaeilola Juha     x    

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 7 § -  16 §  Sivut: 8 - 21 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja –aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Rautio ja Antti Sakko 
valinta taikka merkintä  
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
  Juhani Alaranta                 Juhani Alaranta (§ 12) Kari Jokela      
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 31.5.2017     
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Eila Rautio   Antti Sakko 
millamme. 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  3.5.2017 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Käsiteltävät asiat 
 

     
1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 

  
3.    Tilinpäätös vuodelta 2016 
  
4.    Vuoden 2016 arviointikertomus 

        
5.  Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 

myöntäminen 
 

6.   Nopea laajakaista Merijärvelle - hankkeen kuntaosuus 
 

7.    Hallintosäännön uusiminen 
 
8.   Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ulkoistaminen sekä talous- 

ja hallintosihteerin viran perustaminen 
 
 9.  Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemät aloitteet 
                

10.   Muut asiat 
 
  

 
 

                
  

 
 

  
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
  
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Ennen kokouksen alkua kunnanvaltuustosta otettiin yhteiskuva. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt. 7 § 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. 8 § Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu 

aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Eila Rautio ja Antti 
Sakko. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eila Rautio ja Antti Sakko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 
 
Khall. 30 § / 28.3.2017  Kuntalain (410/2015) 113 §: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 (410/2015) 115 §: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 2016 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa 
vuosikate on 230.986 €,  joka on 204 €/asukas (2015: 238.046 € eli  210 
€/asukas).   Talousarviossa   vuosikatteen   suuruudeksi  arvioitiin 
250.987 €. Vuoden 2016 alijäämäksi muodostui 152.872 € (2015: 
alijäämää 162.112 €). 

 
Toimintamenot vuonna 2016 olivat 7.869.126 € (96,8 % talousarviosta), 
vähennystä edelliseen vuoteen 3,9 %. Toimintatuotot olivat 1.453.939 € 
(96,6 % talousarviosta), vähennystä edelliseen vuoteen 8,7 %. Verotulot 
pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 % kertymän ollessa 
2.484.020 € (88,7 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat edelliseen 
vuoteen 3,1 % kertymän ollessa 4.039.262 € (101,0 % talousarviosta).  

   
Kunnan talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana. Vuoden 2016 
aikana pitkäaikaisia lainoja otettiin 300.000 € ja entisiä lyhennettiin 
276.216 euroa. 

 
 Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut 

toiminta vuodelta 2016. 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 käsiteltäväksi tarkastus-

lautakunnan valmistelun jälkeen. 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

  
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä   
152.872,58 euroa  siirretään taseen edellisten tilikausien ali-/ 
ylijäämätilille. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 9 §  Päätös: Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja päätti, 

että tilikauden alijäämä 152.872 euroa siirretään taseen edellisten 
tilikausien ali-/ylijäämätilille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
VUODEN 2016 ARVIOINTIKERTOMUS 
 
Tark.ltk 11 § / 15.5.2017  Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. ar- 

vioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun-
nassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulok-
sellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasa-
painotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-
nitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.  

 
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle 
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulok-
set. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydes-
sä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 
selvityksiä arvioinnin tuloksista.  

 
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin ar-
viointikertomus antaa aihetta. 

 
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. 10 §  Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja 

saattaa sen hallituksen tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN 
MYÖNTÄMINEN   
  
Khall. 30 § / 28.3.2017 Kuntalain (410/2015) 113 §: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 (410/2015) 115 §: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 2016 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa 
vuosikate on 230.986 €,  joka on 204 €/asukas (2015: 238.046 € eli  210 
€/asukas).   Talousarviossa   vuosikatteen   suuruudeksi  arvioitiin 
250.987 €. Vuoden 2016 alijäämäksi muodostui 152.872 € (2015: 
alijäämää 162.112 €). 

 
Toimintamenot vuonna 2016 olivat 7.869.126 € (96,8 % talousarviosta), 
vähennystä edelliseen vuoteen 3,9 %. Toimintatuotot olivat 1.453.939 € 
(96,6 % talousarviosta), vähennystä edelliseen vuoteen 8,7 %. Verotulot 
pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 10,7 % kertymän ollessa 
2.484.020 € (88,7 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat edelliseen 
vuoteen 3,1 % kertymän ollessa 4.039.262 € (101,0 % talousarviosta).  

   
Kunnan talousarviolainat lisääntyivät vuoden aikana. Vuoden 2016 
aikana pitkäaikaisia lainoja otettiin 300.000 € ja entisiä lyhennettiin 
276.216 euroa. 

 
 Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut 

toiminta vuodelta 2016. 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 käsiteltäväksi tarkastus-

lautakunnan valmistelun jälkeen. 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä   
152.872,58 euroa  siirretään taseen edellisten tilikausien ali-/ 
ylijäämätilille. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

______ 
 

Tark.ltk 12 § / 15.5.2017  Tilintarkastaja  on  tilintarkastuskertomuksessaan  21.4.2017  esittänyt  
tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvolli-
sille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on esityslistan 
liitteenä.   

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää, että se 

 
• merkitsee tilintarkastuskertomuksen 2016 tiedoksi, 
• saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 
• esittää valtuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja 

kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään 
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
   

Kvalt. 11 §  Päätös: Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2016 
tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille 
luottamushenkilöille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. 

 
Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
NOPEA LAAJAKAISTA MERIJÄRVELLE - HANKKEEN KUNTAOSUUS  
 
Khall. 41 § / 19.4.2017  Kunnanvaltuuston päätöksellä 3.2.2016 § 5 Merijärven kunta on 

päättänyt ottaa valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen 
tehtäväkseen kuntalain antaman itsehallinnon nojalla. Tätä varten 
kunnanvaltuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen 
Kuituverkko-osuuskuntaa. Sittemmin kunta myönsi (Kvalt 24.2.2016 § 
10) Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle lainan takauksen 
valokuituverkon rakentamiseen, lainojen määrä oli 1.445.700 € ja 
takausaika 20 vuotta. 

 
Tietoyhteiskunnassa laajakaistapalvelujen saatavuuden tarjoamisen 
katsotaan olevan teollisuusyhteiskunnan viemäröintiin tai 
sähköistämiseen rinnastuvaa perusinfrastruktuurin rakentamista. Tämän 
lisäksi kyseessä on kunnalliseksi palveluksi otetun tehtävän 
järjestäminen yhteistyössä toisten alueen kuntien kanssa. 
Valokuituverkon yhteys jokaiseen kiinteistöön tulee koko ajan 
tarpeellisemmaksi palveluiden siirtyessä verkkoon. Tämän hetken 
nettiyhteystarve on painottunut netistä haettaviin palveluihin, mutta yhä 
enemmän tullaan tarvitsemaan myös toisinpäin olevaa nopeaa ja 
luotettavaa yhteyttä. Tätä kodista internettiin olevaa valokuituyhteyttä 
tarvitaan lisääntyvässä määrin etenkin terveydenhoidon kotiin 
annettavissa seuranta- ja mittauspalveluissa. Nämä palvelut 
mahdollistavat ihmisten pidemmän kodissaan asumisen. Hanke on 
erityisen tärkeä haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta ja 
se tähtää kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuuteen asuin- tai 
sijaintipaikasta riippumatta. Sen avulla kunnat voivat toteuttaa 
tehtäväkseen ottamansa palvelun tarjoamisen kaikille tasapuolisesti. 
Valokuituhanke helpottaa ja varmistaa kuntalaisten mahdollisuuden 
toimia aktiivisena informaatioyhteiskunnan jäsenenä. 
 
Merijärven kunta on Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan kautta 
käynnistänyt liityntäverkon suunnittelun koko kunnan alueelle. 
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta hakee 31.5.2017 päättyvässä 
haussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta maaseudun kehittämis-
avustusta suunnitellun liityntäverkon rakentamiseen Merijärvelle 
yhtäaikaisesti Sievin hankealueen kanssa. 

  
Hanke, johon kunnan avustusosuutta haetaan, kulkee nimellä Nopea 
laajakaista Merijärvelle ja sen toteuttamisaika on 1.6.2017 - 31.12.2018.  
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Merijärven kunnan alueelle luotettava 
liityntäverkko käyttäen nykyaikaisia valokuituyhteyksiä sekä saada sen 
avulla kustannuksiltaan kohtuullinen, pitkäaikainen, luotettava ja 
toimiva tietoliikenneliittymä tasapuolisesti kaikkien hankealueella 
toimivien yritysten, organisaatioiden ja asukkaiden käyttöön. 
Liityntäverkon kustannusarvio on Merijärven osalta kaikkiaan n. 1,26 
milj. € (alv 0 %), johon haetaan tukea 70 %.  

 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

Maaseuturahaston kautta haettu tuki liityntäverkon rakentamiseen on 70 
% toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Nykyisellä ohjelma-
kaudella kehittämisavustuksen tulee sisältää 10 prosenttiyksikköä 
kunnan avustusosuutta (60 % + 10 %). Liityntäverkkohankkeelle 
mahdollisesti myönnettävät maaseudun kehittämisavustukset 
pienentäisivät merkittävästi tarvetta investoinnin kuntatakaukselle. 
 
Tämä varattavaksi esitettävä avustusmääräraha on laskettu niin, että 
liittymäaste olisi hankealueella n. 80 %. Rakentamisen liittymäaste 
jäänee sille tasolle ja siltä osin avustusmääräraha on riittävä. 
Viestintäviraston hallinnoiman Nopea laajakaista - hankkeen kautta 
toteutettuna kunnan avustusosuus tukikelpoisista kustannuksista olisi 
ollut yli kaksinkertainen. 
 
Merijärven liityntäverkolle haettavan kehittämisavustuksen kuntaosuus 
on yhteensä 126.735 €, jakautuen niin että 2017 vuodelle avustuksen 
määrä on 89.141 € ja 2018 vuodelle 37.611 €. 

 
Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 
1. hyväksyy 10 prosentin kuntaosuuden Nopea laajakaista Merijärvelle -
hankkeeseen ELY-keskuksen maaseudun kehittämisavustuksen 
saamisen varmistamiseksi, 
2. varaa talousarviomuutoksena 89.141 euroa vuodelle 2017 ja 37.611 
euroa vuodelle 2018 Merijärven valokuituverkon rakentamisen 
avustamiseen hankkeen kautta. Varattava määräraha esitetään 
katettavaksi talousarviolainalla. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän 
pykälän ajan toimi puheenjohtaja. 

 
Kvalt. 12 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän 
pykälän ajan toimi puheenjohtaja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN 
 
Khall. 50 § / 10.5.2017  Uusi Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015. Osaa 

säännöksistä (mm. valtuustoa ja muita kunnan toimielimiä koskien) 
sovelletaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen. Merijärven 
kunnan voimassa oleva hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2013 eikä se 
täytä Kuntalain säännöksiä. Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja 
toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja 
kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee 
kuntalain (410/2015) 90 §. 

 
Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti kuntien toiminnassa vasta 
seuraavan vaalikauden alusta. Kuntalain uudistuksen tavoitteena on ollut 
lain uudistaminen siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta 
toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat 
muutostarpeet. Laki on edelleen kunnan hallintoa ja toimintaa, 
päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. 
 
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy Merijärven kunnan uusitun 
hallintosäännön ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi uusitun hallintosäännön yksimielisesti 
siten, että vapaa-aikalautakunta sisältyy listaan kunnan toimielimistä (2 
§). Kunnanhallitus esittää hallintosäännön valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
Kvalt. 13 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 23.5.2017  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVIEN ULKOISTAMINEN SEKÄ TALOUS 
JA HALLINTOSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Khall. 51 § / 10.5.2017 Merijärven kunnan organisaatiossa lähes kaikki talous- ja 

henkilöstöhallinnon työtehtävät kuuluvat pääkirjanpitäjän tehtäviin. 
Pääkirjanpitäjällä ei ole varahenkilöä ja virka on toiminnallisesti 
riskialtis, mihin myös tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota.  

 
 Pääkirjanpitäjän pitkän poissaolon ajan Merijärven kunta on saanut apua 

tehtävien hoitamiseen naapurikunnasta. Tilanteeseen tulee kuitenkin 
saada pysyvämpi ratkaisu. Vaihtoehtoina on talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävien vahvistaminen omassa kunnassa tai  niiden 
siirtäminen ulkopuolisen yrityksen tai muun toimijan hoidettavaksi. 
Ulkoistaminen on kunnan koko ja kuntakentän tämän hetkinen tilanne 
huomioon ottaen paras vaihtoehto. 

 
 Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ulkoistamisen yhteydessä 

kuntaan jää pääkirjanpitäjän virka, jolle ei jatkossa ole enää tarvetta. 
Kunnan keskushallinnolle jää kuitenkin jonkin verran talouteen ja 
etenkin henkilöstöön liittyviä tehtäviä, jotka on hyvä osoittaa yhdelle 
henkilölle. Hallinnon puolella on tarvetta myös kokousasioiden 
valmisteluun ja toimeenpanoon. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että  

1. Merijärven kunta ulkoistaa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät ja 
kilpailuttaa ko. tehtäviä hoitavat yritykset ja toimijat. 

2. Valtuusto perustaa Merijärven kuntaan talous- ja hallintosihteerin 
viran. Talous- ja hallintosihteeri toimii kunnan johtoryhmän 
jäsenenä. Viranhaltijan tehtäviä ovat mm. talousarvion ja 
tilinpäätöksen tekninen valmistelu, raportoinnit, kustannuslaskenta-
tehtävät sekä palkka-asiamiehen tehtävät ja kunnanhallituksen 
asioiden valmistelu ja toimeenpano. Viranhaltijan valinnasta päättää 
kunnanhallitus. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 14 § Päätös: Keskustapuolueen valtuustoryhmä / ryhmän pj. Erkki Helaa-

koski esitti asian jättämistä pöydälle. 
 
 Valtuusto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
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Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 
 
Khall. 31 § / 28.3.2017  Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on 

oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloitteet annetaan valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden 
käsittelyn jälkeen puheenjohtajalle. Aloitteet toimitetetaan 
kunnanhallituksen käsittelyyn tarpeellisia toimenpiteitä varten. 
Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta 
on ryhdytty. 

 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on huhtikuun loppuun 
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista 
asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 

 
Vuoden 2016 aikana valtuutetut jättivät yhden aloitteen. Erkki 
Helaakoski jätti kunnanvaltuuston kokouksessa 13.4.2016 aloitteen 
Salonniementien ja Merijärventien välisen alueen asema-
kaavoittamiseksi. Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 
25.5.2016 § 67. Kunnanhallitus päätti, että aloite ei aiheuta 
toimenpiteitä. Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. 

 
Vuoden 2016 aikana kuntalaiset jättivät kaksi aloittetta. Jarkko 
Ylikauppila esitti 23.1.2016 päivätyssä aloitteessaan kunnan 
asuntotarjonnan lisäämistä ja asuntostrategian luomista. Asia käsiteltiin 
kunnanhallituksen kokouksessa 10.2.2016 § 20. Kunnanhallitus päätti 
siirtää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. 

 
Toivo Savukoski esitti 15.1.2016 päivätyssä aloitteessaan teknisen 
johtajan viran jättämistä tayttämättä.  Asia käsiteltiin kunnanhallituksen 
kokouksessa 10.2.2016 § 21. Kunnanhallitus päätti, että aloite ei aiheuta 
toimenpiteitä. Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. 

 
Esitys: Kunnanhallitus esittää vuoden 2016 aikana valtuutettujen ja 
kuntalaisten tekemät aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 
valtuustolle tiedoksi. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 15 §  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT ASIAT 
 
Kvalt. 16 §  Kokouksen päätteeksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
- Valtuutettu Eila Rautio esitti huolensa Salmenrannan keittiön 

viilennyksen järjestämisen viivästymisestä, SEO:n 
bensiinimittareiden toimintahäiriöistä ja rengaspainemittarin 
toimimattomuudesta 

- Valtuutettu Erkki Helaakoski kiitti valtuustoa yhteistyöstä ja 
toivotti kaikille hyvää jatkoa jättäessään valtuustotyön 

- Valtuutettu Juha Takaeilola kiitti valtuutettuja hyvästä 
yhteistyöstä  

- Valtuuston pj. Juhani Alaranta kiitti valtuutettuja, 
kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja viranhaltijoita hyvästä 
yhteistyöstä valtuustokauden päättyessä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


