
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 5 / 2017 
 
KOKOUSAIKA 10.5.2017   kello 16.00-18.30   
 
KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO 
 

Jäsenet                paikalla:           Varajäsenet:              paikalla:   
Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - 
Sakko Antti, vpj. x Saukko Hannu - 
Kalapudas Heikki x Pohjanen Eero - 
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.         x 
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: 50 - 57 §  Sivut: 49 - 56 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Pudas ja Juha Takaeilola 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala   Kari Jokela         
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 11.5.2017   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Jaana Pudas    Juha Takaeilola 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  17.5.2017 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
50 §     Liite  Hallintosäännön uusiminen 
 
51 §  Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien ulkoistaminen sekä talous- ja 

hallintosihteerin viran perustaminen 
 
52 §      Liite  Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan 

luonnoksesta 
 
53 §  Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2017-2021 
 
54 §  Pöytäkirjat 
 
55 §  Saapuneet kirjeet 
 
56 §  Alustavat luonnokset sote-palveluverkoksi 
 
57 §  Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen 

kokoonpano



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 10.5.2017  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
HALLINTOSÄÄNNÖN UUSIMINEN 
 
Khall. 50 §  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
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Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON TEHTÄVIEN ULKOISTAMINEN SEKÄ TALOUS 
JA HALLINTOSIHTEERIN VIRAN PERUSTAMINEN 
 
Khall. 51 § 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 10.5.2017  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
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LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 
LUONNOKSESTA 
 
Khall. 52 § Maakuntakaavan uudistaminen käynnistyi syyskuussa 2010, työssä 

käsitellään kattavasti koko maakunnan alueidenkäyttöä. 
Maakuntakaavan uudistamistyön pohjaksi laaditut maakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa lokakuussa 
2011, poikkileikkaavana teemana on ilmasto ja energia. 
Maakuntahallitus päätti kesäkuussa 2012 vaiheistaa kokonaismaakunta-
kaavan uudistamistyön kolmeen osaan. Vaihemaakuntakaavat jakautuvat 
selkeiksi asiakokonaisuuksiksi, mutta eri vaiheitten käsittely on 
limittynyt aikataulullisesti toisiinsa. Toinen vaihemaakuntakaava saatiin 
lainvoimaiseksi helmikuussa 2017, kuukautta ennen ensimmäistä 
vaihetta, joka kävi läpi vahvistamis- ja valitusmenettelyt. 
Uudistamistyön päätyttyä voimaan jää neljä maakuntakaavaa nykyisen 
kahdeksan sijaan, kun suunnittelualueella kumoutuvat Pohjois-
Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava vuodelta 2005 sekä kaavaprosessin 
aikana maakuntaan liitettyjen Himangan ja Vaalan alueiden 
maakuntakaavat. 

 
 Maakuntakaavan uudistaminen on edennyt tammikuussa 2016 vireille 

tulleen kolmannen vaihekaavan valmisteluvaiheen kuulemiseen. 
Keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja kiviainesalueet sekä 
mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Tuulivoiman ja soiden osalta 
kaavakartalla esitetään ainoastaan teemaan liittyvät muutokset suhteessa 
1. vaihemaakuntakaavaan, kokonaistilanne näytetään erillisillä 
teemakartoilla. Kaavaluonnoksessa esitetään myös vuoden 2005 
kokonaismaakuntakaavan mukaiset, 1.–2. vaiheissa käsittelemättömät 
merkinnät. 

 
 Maakuntakaavan 3. vaihekaavan valmisteluaineisto selvityksineen on 

nähtävillä 12.5.2017 saakka Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla 
sekä liiton virastossa osoitteessa Sepänkatu 20, 90100 OULU. 
Kaavaluonnosta koskeva palaute tulee osoittaa Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntahallitukselle nähtävillä oloaikana. 

 
 Merijärven kunnan aluelle ei ole luonnoksessa esitetty merkittäviä 

toimintoja. Kaavassa ovat edelleen Pyhäjokivarren ja kuntakeskuksen 
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt. Lisäksi on esitetty 
pääsähköjohdon yhteystarve Pyhänkoskella. Kaavasta on poistettu 
kunnan pohjoisosasta turvatuotantoalue (liite). 
 
Esitys: Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa Pohjois-Pohjanmaan 
3. vaihemaakuntakaavan luonnokseen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMA 2017-2021 
 
Khall. 53 §  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen 

suunnitelma 2017 – 2021 on valmistunut. Suunnitelmassa on esitetty 
tienpidon ja liikenteen toimintalinjat suunnittelukaudella. Lisäksi 
suunnitelma sisältää kuluvan vuoden merkittävimmät työkohteet sekä 
osan tulevista investointihankkeista. 

 
 Suunnitelmaan sisältyy kt 86 päällystäminen välillä  Ylivieska-Oulainen, 

johon sisältyen myös Merijärven ja Oulaisten välistä maantietä 
päällystetään  jonkin matkaa Oulaisten puolelta.   

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 54 § Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: 

- Sivistyslautakunta 25.4.2017 
- Vapaa-aikalautakunta 9.5.2017 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-
kelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.  
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 55 § OIKEUSMINISTERIÖ 28.4.2017 

- Lautamiesten lukumäärä  
 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 
- Työllisyyskatsaus maaliskuu 2017  

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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ALUSTAVAT LUONNOKSET SOTE-PALVELUVERKOKSI 
 
Khall. 56 §  PoPSTer-hanke (Pohjois-Pohjanmaan Sosiaali- ja Terveydenhuolto) on 

valmistellut alustavan luonnoksen Pohjois-Pohjanmaan sote-
palveluverkoksi (liite). Hanke on pyytänyt alueen kunnilta kirjallisia 
kommentteja luonnoksesta. Valmistelua jatketaan saatujen lausuntojen 
jälkeen niin, että selvityshenkilön raportti valmistuu kesäkuussa. 

 
 Luonnoksen   mukaan   maakuntaan  tulee  39   hyvinvointikeskusta    tai  

-asemaa, joissa ihmisten omassa asuinympäristössä on saatavilla 
sosiaali-  ja  terveyspalveluita.  Yksittäisen   hyvinvointikeskuksen      tai 
-pisteen palveluvalikoima vastaa alueella asuvien ihmisten 
palvelutarpeisiin, myös sähköisiä palvelumuotoja hyödynnetään. Suurin 
osa ihmisistä saa kaikki tarvitsemansa avopalvelut (esimerkiksi lääkäri-, 
hoitaja- ja neuvolapalvelut) hyvinvointikeskusalueella, joita maakuntaan 
tulisi 13. Palveluverkkoa koskevalla esityksellä tavoitellaan 
yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluita, jotka ovat hyvin saatavissa ja 
saavutettavissa. 

 
 Esitys: Merijärven kunnanhallitus päättää antaa sote-

palveluverkkoluonnoksesta seuraavat kommentit: 
 Luonnoksessa Kalajoki-Merijärvi – alueelle on tulossa yksi eteläisen 

hyvinvointialueen neljästä hyvinvointikeskusalueesta. Merijärvellä olisi 
hyvinvointiasema sekä vanhusten palveluasumista. Kalajoki-Merijärvi – 
yhteistyöalue on toiminut hyvin ja sen säilyttäminen uudistuksen 
jälkeenkin on perusteltua ja tulee toteutua esitetysti. Merijärvisten tulee 
edelleen saada tärkeimmät sote-palvelut oman kunnan alueelta.  Tärkeää 
on myös se, että palveluita ei keskitetä liikaa. 

 
 Sairaala- ja vuodeosastokapasiteetin osalta tavoite, jonka mukaan 

sairaaloissa hoidetaan vain sairaita, on hyvä lähtökohta. Oulaskankaan 
sairaalan osalta synnytystoiminnan ja myös vaativamman 
erikoissairaanhoidon jatkuminen edelleen on oltava mahdollista. Siltä 
osin perusterveydenhuollon sairaansijojen riittävyyttä alueella tulee 
tarkastella kriittisesti. Ikäihmisten laitosasumisen vähentäminen ja 
kotihoidon lisääminen on vaativa mutta hyvä tavoite, johon pääseminen 
on kuitenkin työlästä ja vaatii resurssien uudelleen suuntaamista ja uutta 
ajattelua. 

 
 Myös muiden, etenkin sosiaalipalveluiden toteuttaminen alueittain tulee 

suunnitella hyvin ja niiden tasapuolinen saatavuus tulee turvata kaikilla 
hyvinvointikeskusalueilla. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN 
KOKOONPANO 
 
Khall. 57 § Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on tehnyt kokouksessaan 

24.4.2017 päätösesityksen sote- ja maakuntauudistuksen Pohjois-
Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.  

 
 Maakuntaliitto pyytää alueen kuntia ja muita organisaatioita 

käynnistämään väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanon 
hyväksymismenettelyn ja toimittamaan päätöksestä pöytäkirjanotteen 
liittoon. Hyväksymismenettely on edellytyksenä väliaikaisen valmistelu-
toimikunnan asettamiselle. 

 
 Maakuntahallitus tekee lopullisen asettamispäätöksen viivytyksettä sen 

jälkeen, kun otteet hyväksymispäätöksistä on vastaanotettu ja eduskunta 
on hyväksynyt sote- ja maakuntauudistuksen pohjana olevat 
lakiesitykset. 

 
 Esitys maakunnan väliaikaiseksi valmisteluelimeksi on seuraava: 

- maakuntaliitto: Jussi Rämet (Riitta Pitkänen) 
- ELY-keskus: Matti Räinä (Petri Keränen) 
- TE-toimisto: Maire Mäki (Mari Tuomikoski) 
- pelastuslaitos: Petteri Helisten (Jarmo Haapanen) 
- sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri: Pirjo Kejonen (Aino-Liisa Oukka), 
Pasi Parkkila (Juha Korpelainen) ja Päivi Lauri (Jarmo Körkkö) 
- kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-
alueet: Kirsti Ylitalo-Katajisto (Tapio Kangas), Hannu Kallunki (Mervi 
Koski), Tuomas Lohi (Marjukka Manninen), Päivi Karikumpu (Antti-
Jussi Vahteala), Leena Pimperi-Koivisto (Jouko Manninen) ja Terho 
Ojanperä (Anne Mäki-Leppilampi) 
 
Esitys: Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa maakuntahallituksen 
päätösesitykseen väliaikaiseksi valmistelutoimielimeksi. Merijärven 
kunta hyväksyy valmistelutoimielimen kokoonpanon. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 


