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PÖYTÄKIRJA 
KOKOUSAIKA Keskiviikkona 31.10.2018 klo 18.30 - 21.03 
KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen huone 
   

Jäsenet:               Paikalla:              Varajäsenet: Paikalla:                                     
 

Ylikauppila Jarkko pj. x        Kestilä Markus           
Laitala Kai-Pekka vpj. x Jutila Mikko 
Nivala Juho  x Ylitalo Jussi  
Pudas Jaana   Nivala Kirsti                       
Saukko Anna-Maija x Saukko Päivi                       
Saukko Saara x Lähekangas Annika                  
Tanska Samuli x Tanska Jari 
 

   
 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET      Paikalla: 
  Nivala Esko         Khall. pj. 
  Saukko Matti         Khall. edustaja         x  
  Jokela Kari          Kunnanjohtaja  

 Linnala Esa            Tekninen johtaja         x 
  Saukko Eemil          Nuorisovaltuutettu         x 
  Saukko Elmeri          Nuorisovaltuutettu         x 
   
ASIAT        Pykälät: 26-31 § 
     
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA     
PÄÄTÖSVALTAISUUS        Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS    Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Nivala ja Anna-Maija Saukko 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 
JA VARMENNUS 
 
 
       Jarkko Ylikauppila         Esa Linnala     
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Merijärvi     _____/_____ 20___ 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi.    
Pöytäkirjan käsittelylehdet on  
varmennettu nimikirjaimilla       
   Juho Nivala  Anna-Maija Saukko 
 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY  Merijärvi 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ  Toimistosihteeri Satu Kahlos 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 

TEKLA 26 §    Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan hallintokuntien tulee laatia vuo-
den 2019 talousarvio siten, että käyttötalousmenot pysyvät vuoden 2018 
talousarvion tasolla. Korotusta menoihin tulee ainoastaan henkilöstömeno-
jen osalta, joita kasvattavat sopimuksen mukaiset palkankorotukset. 

 
  Tekninen johtaja on laatinut ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi sekä 

vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi. 
 
  Käyttötalousmenojen osalta talousarvioehdotus vuodelle 2019 päätyy 

1 047 890 euron loppusummaan, jossa laskua on -0,6 % verrattuna vuoden 
2018 talousarvioon. 

 
  Käyttötaloustulojen osalta talousarvioehdotus vuodelle 2019 päätyy 

573 290 euron suuruiseen loppusummaan, jossa tulojen osalta nousua on 
1,1 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. 

 
  Vesi- ja viemärilaitoksen osalta talousarvioehdotus vuodelle 2019 päätyy 

käyttötaloustulojen osalta 138 000 euron suuruiseen summaan ja käyttöta-
lousmenojen osalta 118 220 euroon. Vuoden 2018 talousarviossa vastaavat 
luvut olivat 137 000 euroa ja 115 362 euroa. 

 
  Vuoden 2019 investoinnit ovat yhteensä   407 700 euroa. 
 

Esitys: 
Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuun-
nitelman vuosille 2020-2021 teknisen johtajan laatiman esityksen pohjalta 
sekä tekee kunnanhallitukselle esityksen teknisen toimen talousarvioista 
ja investointiohjelmasta vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmasta vuosille 
2020-2021. 
 
Päätös: 
Hyväksytään seuraavilla muutoksilla vuoden 2019 investointeihin sekä 
vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan: 
-rivitalon rakentamisinvestointi kokonaisuudessa vuoden 2019 aikana.  
-taloussuunnitelmaan lisätään rivitalon rakentaminen. Rakentaminen ja 
kustannukset jakautuvat vuosille 2020-2021. 
-taloussuunnitelmaan lisätään vuosille 2020 ja 2021 kiinteistöjen kor-
jausmääräraha (150 000 €/vuosi). 
-taloussuunnitelmaan lisätään vuodelle 2020 tenniskentän kunnostus 
(30 000 €). 
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AURAUSTARJOUKSET 

TEKLA 27 §   Auraussopimukset ovat päättyneet keväällä 2018, jonka johdosta tekninen 
lautakunta on pyytänyt tarjouksia teiden aurauksesta. 

   
  Tarjouspyyntö koskee sekä kaavateitä, että kunnan auraamia yksityisteitä. 

Sopimusaika kestää kaksi talvikautta (syksy 2018-kevät 2020). Tarjouk-
sessa tulee ilmetä aurauksen tuntihinta sekä käytettävissä oleva kalusto. 

 
  Tarjoukset tulee jättää kirjallisena 19.10.2018 klo 16.00 mennessä tekni-

selle lautakunnalle osoitteeseen Merijärven kunta, Tekninen lautakunta, 
Kunnantie 1, 86220 Merijärvi.  

  Tarjouksen voi jättää myös sähköpostilla: merijarven.kunta@merijarvi.fi 
  Tarjouskuoreen merkintä: ”Tarjous teiden aurauksesta”. 
  Tarjoaja vastaa tarjouksen perille toimittamisesta määräaikaan mennessä. 
  Aurausalueeseen voi käydä tutustumassa kunnantoimistolla. Lisätietoja 

antaa tekninen johtaja Esa Linnala p. 044 4776 210. 
   

Esitys: 
Määräaikaan mennessä tuli seitsemän aurausurakkatarjousta. 
Tekninen johtaja esittelee kokouksessa tulleet tarjoukset. Tekninen lauta-
kunta valitsee tarjousten perusteella aurausurakoitsijat eri aurausalueille. 
Ohjeismateriaalit: 

 -tarjousten avauspöytäkirja 
 -auraustarjoukset yhteenveto 

 
Päätös: 
Aurausurakoitsijoiksi seuraaviksi kahdeksi talvikaudeksi (syksy 2018-
kevät 2020) eri alueille valittiin: 
 
Paavo Rautio: Uitontie-Lahenmäki-Saarilampi-Rytimaa 
Juhani Ponnikas: Kauppimäki-Perälä-Torkkala-Saarelantie 
Kari Nevanperä: Nevanperä-Kalapudas-Ylipää-Vitoperä-Pahkasalo 
Tmi Kari Tohola: Pyhänkoski-Pirttimäki-Tähjä-Tanskala 
Esa Salmela: Pahkala-Niemelä-Saukonperä 
Megaturve Oy: Keskustan alue 

 
 

 
ESITYS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SIIVOUSTYÖN JOHDON JÄRJESTÄ-
MISEKSI 

Siv.ltk. 30 § 18.10.2017    Käytäntö on osoittanut, että olisi tarve organisoida siivoustyötä uudelleen. 
Tällä hetkellä laitoshuoltajat toimivat suoraan teknisen johtajan alaisuu-
dessa. Heiltä puuttuu lähityönjohtaja. Osin siitä syystä haasteita on ollut 
vuosien varrella esimerkiksi lomien järkevässä rytmittämisessä, loma-
aikojen töiden järjestelyissä, työtehtävien priorisoinnissa, sijaistamisissa, 
tavaran tilauksissa ja työn laadun vaihtelussa. Esimerkiksi kirjaston kesä-
ajan ylläpitosiivousta eikä perussiivousta ole etukäteen huomioitu koko 
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kirjaston olemassa olon aikana. Työkierrostakin on tullut laitoshuoltajien 
puolelta toivetta. 

 
  Siivouksesta vastaava työnjohtaja voisi huolehtia kaikkien kunnan laitos-

huoltajien välittömästä työnjohdosta ja vastata edellisessä kappaleessa esi-
tettyihin haasteisiin. Tämä vapauttausi teknisen johtajan työaikaa ja osaa-
mista muihin työtehtäviin. Työnjohtajan voisi nimetä jo kunnan palveluk-
sessa olevista laitoshuoltajista halukkuuden perusteella ja työstä tulisi 
maksaa riittävä korvaus. Laitoshuoltajilla itsellään on paras asiantuntemus 
työstään. 

 
  Sivistystoimenjohtaja: 
  Sivistyslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle asian eteenpäin 

viemistä. 
 
 
  Sivistyslautakunta: 
  Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan tekemän esityk-

sen. 
 
TEKLA 28 §  Tekninen johtaja on keskustellut laitoshuoltajien kanssa asiasta ja haluk-

kuudesta ryhtyä lähityönjohtajaksi sivistyslautakunnan esityksen mukaiset 
työt huomioiden. 

  Anne Tohola on ilmaisut halukkuuden oman työkuvan laajentamisesta 
lähityönjohtajan toimella mikäli lisääntyneestä työmäärästä maksetaan 
korvaus sekä toimenkuvan muutokselle on  muiden kunnan laitoshuolta-
jien hyväksyntä. 

   
  Esitys:      
  Kunnan laitoshuoltajat ovat hyväksyneet Anne Toholan nimeämisen lai-

toshuoltajien lähityönjohtajaksi. 
  Anne Tohola nimetään laitoshuoltajien lähityönjohtajaksi 1.1.2019 alka-

en. Tarkempi työnkuvaus sekä maksettava korvaus tarkentuu työntekijän 
ja työnantajan välisissä keskusteluissa. 

  
Päätös: 
Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. 

 
 
 
PITKÄNSALONTIEN NIMEÄMINEN VIRALLISEKSI OSOITETIEKSI 
 
TEKLA 29 §   Miikka Hiitolan uuden omakotitalon talotie liittyy Pitkänsalon yksityis-

tiehen. Pitkänsalon yksityistie ei ole virallinen osoitetie. Kyseisen tien ni-
meäminen Pitkäsalontieksi sekä viralliseksi osoitetieksi tulee esim. helpot-
tamaan kiinteistölle navigointia.  
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Esitys: 
Tekninen lautakunta hyväksyy Pitkänsalontien nimeämisen viralliseksi 
osoitetieksi. 
 
Päätös: 
Hyväksytään 

   
 
 
TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
TEKLA 30 §   Teknisen johtajan viranhaltijapäätöspöytäkirja ajalta 1.1.2018-31.10.2018 

esitellään kokouksessa. 
  Rakennustarkastajan päätöspöytäkirja ajalta 1.1.2018-31.10.2018 esitel-

lään kokouksessa. 
   

Esitys: 
Tekninen lautakunta merkitsee päätökset tiedokseen ja päättää, ettei viran-
haltijapäätöksiä oteta teknisen lautakunnan käsittelyyn. 
 
Päätös: 
Hyväksytään 

   
 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
TEKLA 31 §   - Anna-Maija Saukko toi esille pyörätelineen hankkimisen tarpeen Kilpu-

kan käyttäjille.  
 

 - Seuraava lautakunnan kokous 17.12.2018  


