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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA 
VUODELLE 2016 
 
Khall. 1 §  Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:n luvanvaraiset toiminnot yhdistyivät 

Raahen koulutuskuntayhtymään 1.1.2016. Yhdistymisen vuoksi Raahen 
koulutuskuntayhtymä on uudistunut. 

 
Koulutuskuntayhtymän uudistetussa perussopimuksessa (§13) todetaan 
seuraavasti: 
Talousarvio ja taloussuunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä 
yksiköittäin ja tulosalueittain ja investointien osalta hankkeittain. 
Seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava 
jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä. Tilikauden aikana 
hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen ja 
tavoitteiden osalta kuluvan tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai 
arvioitaviin muutoksiin. Yhtymä raportoi kuntien valtuustoille taloudesta 
ja toiminnasta kerran vuodessa kesäkuun loppuun mennessä. 

  
Raahen koulutuskuntayhtymän valtuusto hyväksyi 15.12.2015 Rkky:n 
talousarvion ja -suunnitelman sekä päätti, että se esitellään 
koulutuskuntayhtymän jäsenkunnille tammikuussa v. 2016.  

  
Koulutuskuntayhtymän talousjohtaja Virpi Siipo esittelee kuntayhtymän 
talousarvion ja -suunnitelman valtuustolle. 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee Raahen koulutuskuntayhtymän vuoden 
2016 talousarvion ja -suunnitelman esittelyn tiedoksi ja esittää sen 
edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON 
PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI 
 
Khall. 142 § / 2.12.2015 Maan hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä 

sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä 
perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.  

 
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla 
säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän 
työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallinto-
alueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut 
järjestetään.  
 
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan 
kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta 
valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä 
lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa 
ratkaisua selvitetään.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden 
perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja 
terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, 
jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen 
kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta 
lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut 
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata 
sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen 
linjauksista (liite). Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista 
perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös 
vapaamuotoiselle kommentoinnille. 
 
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan 
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan 
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan 
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on 
kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan 
kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut 
lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen 
esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. 
 
Kuntaan toimitettu lausuntopyynnön tausta-aineisto on toimitettu 
kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti. Materiaali löytyy myös internetistä 
osoitteesta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot.  
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Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle lausuntopyynnön osalta 
seuraavaa: 
1. Valtuusto päättää kunnille suunnatun lausuntopyynnön kysymykseen 

nro 3  annettavasta vastauksesta (Minkä nykyisen maakunnan 
pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo 
perustelluksi kuulua?). 

2. Valtuusto käy tarpeellisen keskustelun lausuntopyynnön muista 
kysymyksistä. 

3. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen vastaamaan lausuntopyynnön 
muihin kysymyksiin vastausajan 28.1.2016 puitteissa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Kvalt. 42 § / 16.12.2016   Päätös: Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä 

varten. 
 
Khall. 2 §  Nivala-Haapajärven, Haapaveden-Siikalatvan, Raahen ja Ylivieskan 

seutukunnat järjestävät kuntien päättäjille tilaisuuden 15.1.2016 aiheella: 
Itsehallintoalueen muodostumiseen liittyvistä tärkeistä ja kriittisistä 
kysymyksistä painottuen sote-asioihin ja järjestelyihin. 

 
Tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ja 
Raahen seudun peruspalvelukuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki sekä 
alueen kansanedustajat ovat pohjustamassa keskustelua siitä, miten sote- 
ja itsehallintoasioissa edetään seutukuntien kuntien kannalta. 
 
Merijärveltä tilaisuuteen oli kutsuttu kunnanvaltuuston ja –hallituksen 
puheenjohtajat sekä kunnanjohtaja. 
 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 
vastaukset sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön 
kuntiin toimittamaan kyselyyn ottaen huomioon kuntakokouksen 
tuloksena syntyneet linjaukset. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu 
9.2.2016 saakka. 
 
Vastaukset esitellään kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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OSALLISTUMINEN JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKO-OSUUSKUNNAN 
PERUSTAMISEEN 
 
Khall. 3 §  Yhteiskunnan kehityksen johdosta nopeiden ja luotettavien laajakaista- 

yhteyksien tarve niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudullakin 
kasvaa koko ajan. Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 87.2 §:n mukaan 
jokaisella on Suomessa oikeus toimivaan, kohtuuhintaiseen 
internetyhteyteen. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (annettu 
16.4.2015) mukaan tuon internet-yhteyden vähimmäisnopeuden on 
vuoden 2015 marraskuun alusta lähtien oltava 2 Mbit/s. Lisäksi 
tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeutta tullaan 
arvioimaan uudelleen vuonna 2017 vuodelle 2021 asetetun 10 Mbit/s 
tavoitetason saavuttamiseksi. 

 
Laajakaistan rakentaminen on tärkeää elinkeinopoliittisesti sekä haja-
asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta. Perimmäisenä 
tavoitteena on kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuus asuin- ja 
sijaintipaikasta riippumatta. Verkon suunnittelu ja rakentaminen toteutuu 
tehokkaammin ja taloudellisemmin, kun tavoiteltava toimialue kattaa 
mahdollisimman laajasti Jokilaaksojen alueen.  
 
Yritystoiminnan edellytykset ja kilpailukyky sekä kansalaisten 
palveluiden saanti ja osallistumismahdollisuudet paranevat, mikä 
mahdollistaa uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisen. 
Erityisesti maaseudun elinkeinot tarvitsevat nykyaikana luotettavaa ja 
nopeaa verkkoyhteyttä. Tarve maaseudulla voi olla jopa suurempi kuin 
taajamissa, todetaan hallituksen esityksessä 176/2009 vp., s. 3. Myös 
kuntien tarvitsemat ja tarjoamat verkkopalvelut voidaan siirtää uuteen 
rakennettavaan verkkoon, mikä mahdollistaa merkittävät säästöt alueen 
kunnille. 
 
Jokilaaksojen kunnat ovat olleet mukana vuonna 2009 käynnistetyssä 
”Laajakaista kaikille 2015” -hankkeessa. Sen avulla selvitettiin ne haja-
asutusalueet, joiden laajakaistarakentamisessa voitaisiin käyttää julkista 
tukea. Pohjois-Suomen maakuntaliitto julisti tällöin Viestintäviraston 
markkinaselvitysten pohjalta Jokilaaksojen alueen tukikelpoisten 
alueitten verkkorakentamisen tuet julkisesti kaikkien haettavaksi. 
Kiinnostusta tuettuun laajakaistaverkon rakentamiseen ei kuitenkaan 
ollut. Nyt perustettavan kuntajohtoisen osuuskunnan kautta rakennetaan 
osuuskuntaan mukaan lähtevien kuntien ja kaupunkien alueelle 
laajakaistaverkko kuntien sekä kuntalaisten palvelutarvetta varten. 
 
Toukokuussa 2015 voimaan tullut uusi kuntalaki (410/2015) 129 § 
rajoittaa kuntien mahdollisuuksia tukea kilpailutilanteessa markkinoilla 
toimivia yhteisöjä ja yrityksiä takaamalla tai myöntämällä lainoja tai 
muita vakuuksia. Kyseisen lainkohdan 129.2 §:n perusteella kunta 
kuitenkin voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, mikäli tuettava 
yritys/yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai on kuntien tai kuntien ja 
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valtion yhteisessä määräysvallassa. Jokilaaksojen Kuituverkko-
osuuskunnan määräysvalta tulee olemaan jäseninä olevilla kunnilla ja 
kaupungeilla. 
 
Kuntalain 129.1 §:n mukaan takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä 
vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, takausta ei saa myöntää, mikäli 
siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee turvata 
riittävin vastavakuuksin. Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan 
kohdalla takaus ei vaaranna kunnan kykyä hoitaa tehtäviään, vaan 
päinvastoin jopa helpottaa palvelujen tarjoamista turvallisten ja nopeiden 
yhteyksien kautta.  
 
Kuntarahoitus-konserniin kuuluvan Inspira Oy:n laatimien 
liiketoimintalaskelmien mukaan toteutettavan laajakaistarakentamisen 
taloudellinen riski voidaan katsoa varsin kohtuulliseksi. Taloudelliset 
laskelmat on tehty sen mukaan, että jäsenten maksamilla maksuilla 
pystytään kattamaan kaikki lainanhoidosta aiheutuvat kulut. Verkko 
rakennetaan ja toteutetaan perustettavan osuuskunnan toimesta 
sellaisella alue- ja aikataulusuunnittelulla, jolla saadaan riittävä 
taloudellinen peitto alueille.  
 
Tarvittavat rahoituspäätökset tulevat valtuustojen erikseen päätettäviksi 
kevättalvella 2016. Kukin kunta takaa vain omalle alueelleen 
rakennettavaa verkkoa ja takaukselleen kunnat saavat vastavakuudeksi 
omalle alueelleen rakennettavan verkon. Lisäksi nyt rakennettavan 
verkon tulevaisuuden tuotto-odotus on kohtuullinen ja osallistuminen 
osuuskunnan perustamiseen siltäkin osin on perusteltua.  
 
Tehdyn verkkotarvesuunnitelman sekä Inspiran rahoitussuunnitelman 
mukaiset kuntakohtaiset liittymämäärät, kustannus- ja rahoituslaskelmat, 
aikataulutus sekä kuntien enimmäistakausvastuut on koottu 
Jokilaaksojen neljän seutukunnan yhteiseen laajakaistarakentamisen 
toteuttamissuunnitelmaan, joka jaetaan tausta-aineistoksi kokouksessa.  
 
Kuntien on kuntalain lisäksi aina huomioitava myös Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklat. Euroopan unionin 
valtiontukisäädösten mukaan valtiontueksi lasketaan markkinoilla 
toimiville yrityksille ja yhteisöille myönnetty taloudellinen tuki lainana 
tai takauksena, kun tuen myöntäjänä on valtio, kunta tai muu 
julkisyhteisö.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön 03/2011 julkaiseman De minimis tuki -
oppaan mukaan myöntävän valtiontukiviranomaisen tulee aina arvioida 
tapauskohtaisesti, harjoittaako tuensaaja taloudellista toimintaa vai ei. 
Ei-taloudellista toimintaa, johon valtiontukisääntöjä ei sovelleta, on 
esimerkiksi julkisen sektorin viranomaistoiminta, koulutuspalvelujen 
tarjoaminen tai tuki yleisen infrastruktuurin rakentamiseen, joka on 
esteettä kaikkien käytettävissä (esim. vesijohtoverkostot, teiden 
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rakentaminen). Laajakaistaoperaattorin yleispalveluvelvoite voidaan 
tässä tapauksessa rinnastaa yleiseen infrastruktuurin rakentamiseen. 
  
Komissio on suhtautunut myönteisesti laajakaistaverkkojen tukemiseen 
Euroopassa. Tuen avulla voidaan pienentää digitaalista kahtiajakoa sekä 
mahdollistaa ilmaisunvapautta alueilla, jonne markkinaehtoiset toimijat 
eivät ole verkkoa rakentaneet tai eivät ole aikeissa sitä rakentaa 
(tiedonanto 2009/C 235/04).  
 
Komission tiedonannossa sekä tuesta haja-asutusalueille annetussa laissa 
(1186/2009) edellytetään, että tuen saaja luovuttaa käyttöoikeuden 
verkkoon kaikille kohtuulliseen hintaan ja syrjimättömin ehdoin. Myös 
kuntajohtoisella Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalla on velvoite 
edellä mainitun yleispalveluvelvoitteen toteuttamiseen toiminta-
alueellaan.  
 
Kuntien takaus voidaan katsoa komission suuntaviivojen mukaiseksi 
myös sen vuoksi, että laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille 
annetun lain mukaiset tuet ovat olleet kaikkien yritysten haettavana. 
Kiinnostusta verkon rakentamiseen ja tuen hakemiseen Jokilaaksojen 
alueella ei ole siitä huolimatta ollut, eikä markkinaehtoista rakentamista 
ole syntynyt. Siten valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen 
palvelun tarjoamisen kehittyminen kuntalaisille ei voida katsoa 
toteutuneen hyväksyttävästi. 
 
Kunnan palveluiden järjestäminen parhaalla mahdollisella tavalla vaatii 
yleispalveluvelvoitteen tämänhetkistä parempaa toteutumista, sillä 
hyväksytystä tukiohjelmasta huolimatta laajakaistan rakentaminen ei ole 
toteutunut markkinaehtoisesti Jokilaaksojen alueella. 
 
Kuntalain 7 §:n mukaan kunta hoitaa laissa erikseen säädettyjen 
tehtävien lisäksi itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät. 
Lisäksi kunta voi sopimuksen perusteella ottaa hoitaakseen muitakin 
kuin itsehallintoonsa kuuluvia julkisia tehtäviä. Edellä mainituilla 
perusteilla kunta voi kuntalain 7 §:n mukaan tuottaa laajakaistapalvelut 
kuntien omistaman ja niiden määräysvallassa olevan osuuskunnan 
kautta. 
 
Esityslistan mukana luonnos perustettavan osuuskunnan 
perustamissopimuksesta. 
 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että: 
1. Merijärven kunta päättää ottaa laajakaistaverkon rakentamisen ja 
ylläpitämisen tehtäväkseen,  
2. Merijärven kunta osallistuu Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan 
perustamiseen ja päättää maksaa 10.000 euron osuuden merkintähinnan,  
määräraha 10.000 euroa lisätään kuluvan vuoden talousarvioon hallinto-
osaston kuluksi 
sekä 
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3. valtuuttaa kunnanjohtajan toimimaan edustajanaan osuuskunnan 
perustamiskokouksessa ja hyväksymään tarvittaessa vähäisiä 
muutoksia/täydennyksiä perustamissopimukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN OSALLISTUMINEN POHJOIS-POHJANMAAN POPSTER-
HANKKEESEEN 
  
Khall. 4 §  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelle on alustavasti valmisteltu 

sosiaali- ja terveydenhuollon hanketta osana itsehallintoaluevalmistelun 
(IHA) kokonaisuutta. Maakunnan kuntajohtajat linjasivat 17.12.2015 
Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntakokouksessa sekä Pohjois-Pohjanmaan 
soten järjestämismallin johtoryhmän kokouksessa 12.1.2016, että 
maakunnallista sote-valmistelua lähdetään toteuttamaan hankkeistamalla 
valmistelutyötä.  

 
Valmistelun lähtökohtana on eri palvelukokonaisuuksien määritys 
asiakaslähtöisen integraation näkökulmasta. Hankkeessa huomion 
kohteena ovat erityisesti asiakkaan valinnanvapauden huomioon 
ottaminen, tuottajan ja tilaajan eriyttämiseen liittyvät asiat, 
tietojohtaminen, sähköiset palvelut ja teknologian hyödyntäminen, 
omahoito, palveluverkko, palvelurakenne ja palveluprosessit, 
palveluiden vaikuttavuuden määritys ja mittaus, palvelujen rajapinnat ja 
benchmarking eri toimijoiden ja prosessien välillä.  
 
Hankkeen tavoitteena on mm. sote-kustannusten nettokasvun 
vähentäminen turvaten kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelutaso. Tavoitteena on ensisijaisesti lähipalvelujen varaan 
rakentuva arjen tuki ja palvelut siten, että erikoisosaaminen tukee 
perustason toimintaa. Valmistelutyössä on tarkoitus hyödyntää laajasti 
maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa olevaa osaamista. 
Hankkeessa varaudutaan noin 5 kokoaikaisen henkilön työpanoksen 
vaatimiin palkkakustannuksiin.   
 
Hankkeessa ei käsitellä tulevan itsehallintoalueen (IHA) 
johtamisjärjestelmää, henkilöstön asemaa, tukipalveluja (osin), 
omaisuutta ja rahoitusta. Nämä asiat valmistellaan ja niistä päätetään 
osana IHA:n muodostamista erikseen. 
 
Hankkeelle on tarkoitus hakea EAKR-rahoitusta 12.2.2016 päättyvässä 
hankehaussa. Hankkeen kokoluokka olisi noin 1,5 M€, josta kuntien 
omarahoitusosuus olisi 30%. Kuntarahoitusosuus kerätään hankkeeseen 
mukaan lähteviltä kunnilta asukasluvun suhteessa. Kuntien sitovat 
päätökset hankkeeseen mukaan lähtemisestä ja osallistumisesta 
kuntarahoitusosuuden maksamisesta tulee olla hankkeen hallinnoijan 
käytössä hankehakemuksen jättövaiheessa eli viimeistään 12.2.2016. 
Merijärven kunnan rahoitusosuus olisi alustavan arvion mukaan 0,28 % 
koko kuntarahoitusosuudesta eli 1.246 € koko hankkeen toteutusajalle. 
 
Hankkeen toteutusaika on 15.2.2016- 30.6.2017. Hankkeen hallinnoija ja 
päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen ohjausryhmäksi 
esitetään Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestämismallin valmistelua varten 
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Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeessa perustettua kuntien luottamus-
henkilöistä ja asiantuntijoista koostuvaa ryhmää.  
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta osallistuu Pohjois-
Pohjanmaan PoPSTer-hankkeeseen ja hyväksyy kunnan maksuosuuden 
hankkeeseen vuosille 2016 ja 2017. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIJÄRVEN KUNNAN JA YLIVIESKAN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS 
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN PALVELUISTA 
 
Khall. 5 §  Sievin kunta irtisanoi sopimuksen ympäristösihteerin palveluiden 

tuottamisesta Merijärvelle 1.1.2016 lukien. Uudesta sopimuksesta on 
neuvoteltu Ylivieskan kaupungin kanssa. Sopimuksen mukaan 
Ylivieskan kaupunki hoitaa 1.2.2016 alkaen Merijärven kunnan 
lakisääteiset ympäristönsuojeluviranomaiset tehtävät (liite). Palvelua 
ostetaan kaksi päivää kuukaudessa. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Merijärven kunnan ja 

Ylivieskan kaupungin välisen sopimuksen  ympäristönsuojelu-
viranomaiset palveluiden tuottamisesta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LEADER-HANKKEEN HAKEMINEN SKEITTIPARKIN RAKENTAMISTA VARTEN 
 
Khall. 6 §  Merijärven kunnan kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on 

varauduttu skeittiparkin rakentamiseen Koivupuhdon koulun alueelle. 
Talousarvioon on varattu 27.300 euron määräraha investoinnin 
toteuttamiseen. Hankkeen toteutumisen ehtona on ulkopuolisen 
rahoituksen saaminen saaminen. 

  
 Vapaa-aikatoimessa on valmisteltu yhdessä teknisen toimen kanssa 

skeittiparkin hankkeistaminen leader-hankkeeksi. Hankkeen 
kustannukset ovat 27.300 euroa, joihin haetaan 92,7 % avustus. Kuluista 
2.000 euroa katetaan talkootyöllä. 

 
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta hakee Rieska-
Leader ry:ltä leader-rahoitusta skeittiparkin rakentamiseksi 
Koivupuhdon koulun alueelle. Hankkeen kustannusarvio on 27.300 €, 
johon haetaan rahoitusta 25.300 €. Hanke toteutetaan kesän 2016 aikana. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄN OSA-AIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 
  
Khall. 7 § Rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju on anonut 

kunnanhallitukselta lupaa täyttää Merijärven ruokapalveluyksikön 
täyttämättä ollut ravitsemistyöntekijän osa-aikainen toimi (19 h/vko).  

 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan avoimeksi tulevien 
virkojen ja toimien täyttämiseen luvan antaa kunnanhallitus. Kuluvan 
vuoden talousarvioon sisältyy määräraha osa-aikaisen ravitsemis-
työntekijän toimen täyttämiseen.  
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa sivistyslautakunnalle luvan 
ravitsemistyöntekijän osa-aikainen toimen (19 h/vko) täyttämiseen 
toistaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSARVION 2016 TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 8 § Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-

2018 taloussuunnitelman 16.12.2015 § 41. 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 2016 talousarvion 

toimeenpanosuunnitelman laaditussa muodossa.  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 
 
Khall. 9 § Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.12.2015 § 41 Merijärven kunnan 

talousarvion vuodelle 2016. Hyväksyessään talousarvion 
käyttötalousosan, valtuusto samalla vahvisti hallinto-osaston 
bruttomenon 370.172 euroa, elinkeinotoimen bruttomenon 36.340 euroa 
ja sosiaali- ja terveysosaston bruttomenon 4.147.275 euroa sitovasti 
kunnanhallituksen käytettäväksi. 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on laadittu tilitason 

tarkkuudella. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että hallinto-osaston talousarvio vuodelle 

2016 toimii samalla talousarvion käyttösuunnitelmana hallinto-osaston 
osalta. Samoin elinkeinopalveluiden talousarvio 2016 toimii 
käyttösuunnitelmana elinkeinopalveluiden osalta ja sosiaali- ja 
terveysosaston talousarvio vuodelle 2016 toimii talousarvion 
käyttösuunnitelmana sosiaali- ja terveysosaston osalta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Khall. 10 §  KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston 

päätösten laillisuusvalvontaa. 
 
  Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 16.12.2015 pidetyn kunnanvaltuuston 

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

  
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ 
 
Khall. 11 §  Kunnanvaltuusto myönsi 16.12.2015 § 45 Tuomo Perälälle eron 

Merijärven kunnan teknisen johtajan virasta 1.1.2016 lukien.  
Kunnanhallitus päätti 16.12.2015 § 152 julistaa teknisen johtajan viran 
haettavaksi.  

 
 Viran hakuaika päättyi 18.1.2016 klo 15.00. Määräaikaan mennessä 

kuntaan saapui yhteensä 14 hakemusta. Hakijoista tehty koonti on 
toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen hallituksen jäsenille 
sähköpostilla (liite).   

 
 Viran kelpoisuusvaatimuksena oli rakennusalan ammatti-

korkeakoulututkinto tai vastaava rakennustarkastajan tehtävään 
oikeuttava koulutus. Virkaan sisältyvän rakennustarkastajan tehtävän 
kelpoisuusehdot on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
10.9.1999/895. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää haastatteluun 

kutsuttavista. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat: 

Kukkola Sonja, Linnala Esa, Lähteenmäki Kai, Neuvonen Leena ja 
Taka-Eilola Tuomas. 
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PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN 
VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVIS- 
TAMISESTA KUNNILLE VUONNA 2016 
 
Khall. 12 § Valtiovarainministeriö on 30.12.2015 päivätyllä päätöksellä vahvistanut 

Merijärven kunnan peruspalvelujen valtionosuudeksi vuodelle 2016 
4.244.003 euroa, josta verotuloihin perustuvan valtionosuuden osuus on 
1.464.318 euroa. Valtionosuudesta vähennetään kunnan omarahoitus-
osuus opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannuksiin 210.700 euroa, 
jolloin kunnalle maksetaan valtionosuuksia 4.044.13 euroa. 
Maksettavaan summaan sisältyy kotikuntakorvaustuloja 41.502 euroa ja 
-menoja 30.792 euroa. 

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 13 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:  

- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 7.12.2015 
- Teknisen lautakunnan pöytäkirja 15.12.2015 
- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 16.12.2015 
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 12.11.2015-20.1.2016  

 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-
kelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 14 §  OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 

- Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin 
myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille 
yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2016 

- Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamat (1705/2009) 29 §:n 
mukaiset perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2016  

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 
- Työllisyyskatsaus marraskuulta 2015 

 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
- Päätös kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2016  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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YHTEISTYÖSOPIMUS POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ 
MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) 
 
Khall. 15 § Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla (TYP) 

tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat 
ja Kansaneläkelaitos arvioivat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien 
työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen 
kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet ja vastaavat 
työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta lain 
(1369/2014) ja asetuksen (1377/2014) edellyttämällä tavalla. 

 
Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on 
edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille julkisia 
työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja heidän 
palvelutarpeensa mukaisesti. Työttömien työ- ja toimintakykyä, 
ammatillista osaamista ja muita työmarkkinavalmiuksia parannetaan 
monialaisella yhteistyöllä. Yhteisötason tavoitteena on rakenteellisen 
työttömyyden alentaminen, pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, 
työvoiman saatavuu-den parantaminen ja työllisyysasteen kohoaminen 
Pohjois-Pohjanmaan TYP-verkoston toiminta-alueella. 

 
Hyväksyttävänä oleva sopimus on työllistymistä edistävästä 
monialaisesta yhteispalvelusta  annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla 
annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille 
tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä Pohjois-
Pohjanmaan monialaisen yhteispalveluverkoston toiminta-alueella. 

 
Sopimuksen osapuolet toteuttavat monialaisen yhteispalvelun puitteissa 
työllisyyden hoitoa, jolla on yhteiset tavoitteet ja resurssit ja joka on 
tehokasta ja vaikuttavaa. TYP-verkosto vastaa lainsäädännön mukaisten 
palvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä ja toimii osapuolten 
keskinäisenä asiantuntijaverkostona toiminta-alueellaan. 

 
Tässä sopimuksessa sovitaan työllistymistä edistävän monialaisen 
yhteispalvelun järjestämisestä yhteisessä toimipisteessä ja yhteisten 
kustannusten jaosta sekä muualla kuin yhteisessä toimipisteessä 
tarjottavista palveluista, eri toimijoiden monialaiseen yhteispalveluun 
osoittamasta henkilöstöstä ja työttömille monialaisena yhteispalveluna 
tarjottavista palveluista. 
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan 
työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) 
valmistellun yhteistyösopimuksen esitetyssä muodossa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ALKUVUODEN KOKOUSAIKATAULU 
 
Khall. 16 §  Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa alustavan kokousaikataulun 

alkuvuodeksi. Kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
- kunnanvaltuusto: 3.2., 24.2., 17.3. (150-v. juhlavaltuusto), 13.4. ja 

22.6. 
- kunnanhallitus: 10.2., 2.3., 30.3., 20.4., 25.5., 14.6. 
- kunnanhallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 16.00 ja 

kunnanvaltuuston kokoukset klo 19.00 
 
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy alustavan kokousaikataulun. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 17 §  Kokouksen päätteeksi keskusteltiin seuraavista asioista, jotka merkittiin 

tiedoksi:  
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi rakennusvalvonnan järjestelyt sinä aikana, 

jolloin kunnassa ei ole teknistä johtajaa helmi-maaliskuussa 
  

 


