
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 7 / 2016 
 
KOKOUSAIKA 13.6.2016   kello 18.00-19.15   
 
KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO 
 

Jäsenet                paikalla:           Varajäsenet:              paikalla:   
Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - 
Sakko Antti, vpj. - Saukko Hannu - 
Kalapudas Heikki x Yppärilä Aaro - 
Lahti Kari  x Mehtälä Heikki - 
Leppikorpi Jenna x Talus Anitta  - 
Pudas Jaana  - Saukko Tapani - 
Takaeilola Juha x Aunio Tanja  - 
   
Muut saapuvilla olleet:                   paikalla:

 Alaranta Juhani Kvalt. pj.         - 
Eilola Saku  Kvalt. I vpj.                              -                             
Saukko Päivi                  Kvalt. II vpj.         - 
Jokela Kari    Kunnanjoht., pöytäkirjanp.       x 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 79 - 90 §  Sivut: 80 - 95 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalapudas Heikki ja Takaeilola Juha 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala   Kari Jokela         
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 17.6.2016   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Heikki Kalapudas  Juha Takaeilola 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  20.6.2016 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
79 §       Raahen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 
 
80 §       Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstöraportti 2015 
 
81 §  Esitys jäsenkuntien kunnanvaltuustoille Raahen koulutuskuntayhtymän 

tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden päättämisestä 
 
82 §       Merijärven kunnan ja Maritta Korkatin välisen kaupan ja kauppakirjan 

hyväksyminen 
 
83 §       Esitys Siika-Pyhäjokialueen liiton jatkosta ja pääoman käytöstä 
 
84 §       Merijärven kunnan ja Merijärven 4H-yhdistyksen välinen sopimus 

Ristivuoren hirsimajan vuokraustoiminnasta 
 
85 § Lausunto Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämiseen 

tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 
 
86 §       Hallintokuntien raportit talouden toteutumasta alkuvuonna 
 
87 §  Pöytäkirjat 
 
88 §  Asia ei julkinen 
 
89 §  Osallistuminen työllisyyspalveluiden kokeiluhakuun 
 
90 §  Muut asiat
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 
  
HAL 29.3.2016 § 81 (valm. talousjohtaja) 
  
 Esityslistan liitteenä on Raahen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toi-

mintakertomus vuodelta 2015.  
  
 Kuntayhtymän tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, talousarvion to-

teutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot, allekirjoitukset, tilin-
päätösmerkinnät sekä luettelot ja selvitykset. Tilinpäätös osoittaa tilin-
kauden tulokseksi alijäämää 52 357,59 euroa. 

  
 Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa, että toiminnallisia, määrällisiä ja laa-

dullisia tavoitteita ei aivan kaikilta osin saavutettu.  
  
 Kuntayhtymän opiskelijamäärä (painotettu keskiarvo) oli 902, joten jär-

jestämisluvan mukainen opiskelijamäärä 930 ei toteutunut. Tästä syystä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö peri takaisin noin 292 000 euroa valtion-
osuuksia vuodelta 2015. Tulokseen vaikutti myös kahden varaston 
alaskirjaus, yhteensä noin 89 000 euroa. 

  
 Koulutuskuntayhtymän tulot pienenivät edellisvuodesta 6,5 % ja kulut 

4,2 %. Omavaraisuusaste, lainanhoitokate ja kassan riittävyys ovat 
hyvällä tasolla. Investoinnit toteutuivat noin 59-prosenttisesti. 

  
 Opettajien muodollinen pätevyys on kehittynyt hyvin myönteisesti, ja 

opistosta riippuen pätevyys on jopa liki 90 % opettajista. 
  
 Koulutuskuntayhtymän henkilöstö väheni viime vuonna 13 työntekijällä, 

ja henkilöstökulut laskivat 6,2 % edellisvuodesta. Kuntayhtymässä oli 
120 työntekijää 31.12.2015. Kustannukset laskivat myös palvelujen 
ostoissa. 

  
 Koulutuksen ja laadun parantaminen jatkui, ja laatujärjestelmä valmistui. 

Toiminnan tehostamiseksi kuntayhtymässä otettiin käyttöön neljä 
sähköistä järjestelmää. 

  
 Hankkeiden merkitys ja vaikuttavuus lisääntyi tilikaudella merkittävästi. 

Viime vuonna päättyneiden hankkeiden kokonaisbudjetti liki kaksinker-
taistui edellisvuodesta samoin kuin kuntayhtymälle myönnetyn 
rahoituksen osuus. 

  
 Yt-toimikunta käsitteli ja merkitsi tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen kokouksessaan 22.3.2016 §18. 
  

Päätösehdotus:  
Hallitus: 
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1) hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpää-
töksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien 
valtuustojen käsiteltäväksi. 
2) valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään toimintakertomukseen 
ja tilinpäätökseen teknis-taloudellisia muutoksia ennen jäsenkuntien 
valtuustokäsittelyä ja 
3) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden tulos kirjataan taseen 
yli-/alijäämätilille. 

  
 Päätös:  
 Hallitus päätti: 
  
 1) hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen, jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpää-
töksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien 
valtuustojen käsiteltäväksi. 

 2) valtuuttaa talousjohtajan tarvittaessa tekemään toimintakertomukseen 
ja tilinpäätökseen teknis-taloudellisia muutoksia ennen jäsenkuntien 
valtuustokäsittelyä ja 

 3) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että tilikauden tulos kirjataan taseen 
yli-/alijäämätilille. 

 
Khall. 79 § Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle Raahen koulutuskunta-

yhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsiteltäväksi. 
 
 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Raahen koulutuskuntayhtymän 

tilikauden tulos kirjataan taseen yli-/alijäämätilille. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 
  
HAL 29.3.2016 §82 (valm. talousjohtaja) 
  
 Raahen koulutuskuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2015 on esi-

tyslistan liitteenä. Raportin rakenne noudattaa pääosin edellisen vuoden 
raporttia. 

  
 Koulutuskuntayhtymässä oli 120 työntekijää 31.12.2015 (133 työnteki-

jää v. 2014) ja henkilöstön keski-ikä oli 47,9 vuotta (46,6 vuotta v. 
2014).  

  
 Henkilöstöraportista ilmenee esimerkiksi, että sairauspoissaolojen määrä 

vähentyi edellisvuodesta. Samalla työterveyshuollon kustannukset 
hieman vähenivät. 

  
 Henkilöstöraportin tarkoituksena on tarjota luottamushenkilöille, virka-

miesjohdolle ja muille asiasta kiinnostuneille tietoa henkilöstöön liitty-
vien asioiden tilasta ja kehityksestä. 

  
 Päätösehdotus:  
 Hallitus: 
  
 1) merkitsee tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja 
 2) lähettää raportin edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja jäsenkun-

tien valtuustoille. 
  
 Päätös:  
 Hallitus: 
  
 1) merkitsi tiedoksi henkilöstöraportin vuodelta 2015 ja 
 2) lähettää raportin edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja jäsenkun-

tien valtuustoille. 
 
Khall. 80 § Esitys: Kunnanhallitus esittää Raahen koulutuskuntayhtymän 

henkilöstöraportin vuodelta 2015 valtuustolle tiedoksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ESITYS JÄSENKUNTIEN KUNNANVALTUUSTOILLE RAAHEN KOULUTUSKUNTA-
YHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUDEN 
PÄÄTTÄMISESTÄ 
  
TARK 16.05.2016 § 41 Kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 29.3.2016 allekirjoitta-

nut vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättänyt tilinpäätöksen tilintarkastajan 
tarkastettavaksi. 

  
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun 
loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on 
tarkastettava: 
  
1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai-

sesti; 
  

2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös ti-
linpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta; 

  
3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; 

 
4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernival-

vonta järjestetty asianmukaisesti. 
 

Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, 
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja 
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle 
(tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.  

  
Kuntayhtymässä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta säädetään. 
  

  Päätösehdotus:    
  Tarkastuslautakunta toteaa, että 
  

- Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta 
pyytää kuntalain 125 §:n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai 
kuntayhtymän hallituksen lausuntoa 

  
- Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden 
myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten 
jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.- 
31.12.2015. 

  
Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että 
  
1. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 

merkitään tiedoksi. 
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2. Kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 hyväksytään. 
  
3. Yhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 

 
4. Kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja 

tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
HAL 31.5.2016 §134 (valm. talous- ja hallintojohtaja) 
  
 Koulutuskuntayhtymän hallitus käsittelee tilintarkastuskertomuksen vuo-

delta 2015 ennen jäsenkuntien valtuustokäsittelyä. 
 
 Päätösehdotus: 
 Hallitus merkitsee tämän esityslistan liitteenä olevan tilintarkastuskerto-

muksen tiedoksi ja saattaa asian jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäviksi. 
   
 Päätös: 
 Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen. 
 
Khall. 81 § Esitys: Kunnanhallitus esittää Raahen koulutuskuntayhtymän 

tarkastuslautakunnan esityksen valtuustolle käsiteltäväksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA MARITTA KORKATIN VÄLISEN KAUPAN JA 
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 82 § Merijärven kunta on neuvotellut Maritta Korkatin kanssa kunnan 

omistaman Rantakummun kiinteistön R:No 483-401-10-47 myynnistä. 
Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kunnantie 2 (liite). Kiinteistöön kuuluu 
1950-luvulla valmistunut asuinrakennus sekä tontti 2150 m2. 
Asuinrakennukseen on tehty remontti vuonna 2014. Tuolloin uusittiin 
pesuhuone sekä asuintilojen pintoja. Talo on tällä hetkellä vuokralla. 

 
 Ostaja tarjoaa kiinteistöstä 22.000 €. Ostaja on tutustunut kiinteistöön ja 

siinä sijaitsevaan rakennukseen ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se 
tällä hetkellä on.  

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Maritta Korkatin tekemän 

tarjouksen Rantakummun kiinteistöstä. Kunnanhallitus esittää 
Merijärven kunnan ja Maritta Korkatin välisen kaupan ja kauppakirjan 
valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ESITYS SIIKA-PYHÄJOKIALUEEN LIITON JATKOSTA JA PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ 
 
Khall. 83 §  Siika-Pyhäjokialueen Liitto on ko. jokilaaksojen kuntien vuonna 1952 

perustama yhdistys, jonka perustehtävänä on ollut edistää kuntien 
hyväksymiä hankkeita. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on lisäksi ollut 
edistää alueen henkistä ja aineellista vaurastumista sekä koota näitä 
tarkoitusperiä edistävät tahot määrätietoiseen työhön kotiseudun 
hyväksi. Liiton toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Haapavesi, 
Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäntä, Siikajoki ja 
Siikalatva. 

 
 Jäsenkunnista on tullut esitys Siika-Pyhäjokialueen Liiton 

lakkauttamisesta tai uudistamisesta. On koettu, että kuntien 
kehittämistoimintaa hoidetaan jo seutukunnallisissa kehittämis-
keskuksissa, eikä liiton toiminnalle sen alkuperäisessä muodossaan ole 
enää tarvetta. Liitolle on kertynyt pääomia, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi alueen hyväksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.  

 
 Jäsenkuntien, alueen leader-ryhmien, seutukunnallisten kehittämis-

keskusten sekä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n edustajat keskustelivat 
25.2.2016 tilaisuudessa liiton tulevaisuudesta. Tuolloin päätettiin 
perustaa työryhmä tekemään esitys jäsenkuntien päättäjille liiton 
tulevaisuudesta. 

 
 Työryhmä on esittänyt kaksi vaihtoehtoa, joiden pohjalta asiassa 

voitaisiin edetä (liite): 
 
 Vaihtoehto 1. Siika-Pyhäjokialueen Liitto ry:n lakkauttaminen ja 

varojen hallinnointi seutukunnallisen kehittämiskeskuksen kautta. Liiton 
hallitus esittää tämän vaihtoehdon valintaa. 

 
 Vaihtoehto 2. Siika-Pyhäjokialueen Liitto ry:n lakkauttaminen ja 

pääomien palauttaminen jäsenkuntiin. 
 
  Vaihtoehdot on tarkemmin selvitetty liitteessä. 
 
 Esitys: Merijärven kunnanhallitus päättää antaa Siika-Pyhäjokialueen 

Liitto ry:n jatkoa ja pääoman käyttöä koskien seuraavan lausunnon: 
 

Siika-Pyhäjokialueen Liitto on vuonna 1952 perutettu yhdistys, joka on 
perustettu ajamaan jäsenkuntien asiaa silloisessa yhteiskunnallisessa 
tilanteessa. Liiton toiminnalla on myös saatu paljon positiivisia asioita 
aikaan alueella. 

 
 Liiton perustamisen jälkeen jäsenkuntien alueelle on syntynyt useita 

alueiden ja elinkeinojen kehittämiseen keskittyviä toimijoita, esim. 
seutukunnat, leader-toimintaryhmät sekä seutukunnallisia ja kunnallisia 
yrityspalvelukeskuksia. Kaikki toimijat hallinnoivat niin EU- kuin 
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kansallisiakin kehittämis- ja hankerahoja. Jäsenkunnat ovat myös 
jakautuneet useiden eri seutukuntien,  leader-toimintaryhmien ja 
elinkeinotoimijoiden alueille.  

 
 Merijärven kunnan mielestä vaihtoehdon 1 mukainen toimintatapa, jossa 

varoja hallinnoidaan jatkossa seutukunnallisen kehittämiskeskuksen 
kautta, tuo yhden turhan toimijan mukaan hankevalmisteluun ja 
hallinnointiin. Lisärahoituksen saamisen kehittämishankkeille on hyvä 
asia, mutta byrokratian ja lisätason tuominen toimintaan ei ole 
kannatettavaa. 

 
 Merijärven kunta on vaihtoehdon 2 mukaisesti sitä mieltä, että Siika-

Pyhäjokialueen Liitto tulee lakkauttaa mahdollisimman pian ja liiton 
hallinnassa olevat pääomat tulee palauttaa jäsenkunnille ilman ehtoja.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA MERIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN VÄLINEN SOPIMUS 
RISTIVUOREN HIRSIMAJAN VUOKRAUSTOIMINNASTA 
 
Khall. 84 § Merijärven kunta omistaa Ristivuorella hirsimajan, jota on aikaisemmin 

vuokrattu erilaisiin tilauksiin ja kokouksiin. Tiloissa on mahdollisuus 
myös yöpyä ja saunoa. Hirsimaja sijaitsee Ristivuoren ulkoilukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä luonnon keskellä.  

 
 Merijärven 4H-yhdistys on esittänyt kiinnostuksensa ryhtyä hoitamaan 

vuokraustoimintaa. Samalla yhdistys on esittänyt, että hirsimajaa tulisi 
kunnostaa vastaamaan paremmin tämän hetkisiä tarpeita. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa Ristivuoren hirsimajan 

vuokraustoiminnan Merijärven 4H-yhdistyksen tehtäväksi (liite). 
Yhdistys maksaa kunnalle vuokraa tiloista käytön mukaan 10 % 
kuukausittaisesta vuokrakertymästä.  

 
 Hirsimajan kehittämisestä laaditaan kunnan teknisen toimen ja 4H-

yhdistyksen yhteistyönä suunnitelma, joka toteutetaan kunnan 
talousarvion puitteissa. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO HANHIKIVI 1-YDINVOIMALAITOKSEN KANTAVERKKOON LIITTÄMISEEN 
TARVITTAVIEN VOIMAJOHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI-  
SELOSTUKSESTA 
 
Khall. 85 §  Fennovoima Oy suunnittelee Hanhikivi 1 – ydinvoimalaitoksen 

rakentamista Pyhäjoelle. Fingrid Oyj varautuu vahvistamaan 
sähkönsiirron kantaverkkoa ydinvoimalaitosta varten. Tarkasteltavat 
voimajohtoreitit sijoittuvat Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja 
Kalajoelle. Kaksi 400 kilovoltin (kV) voimajohtoa tarvitaan 
ydinvoimalaitokselta Raahen Lumimetsään ja kaksi 110 kV voimajohtoa 
ydinvoimalaitokselta Kalajoen Jylkkään. 400 kV voimajohtoreitin 
kokonaispituus on n. 51 km ja 110 kV voimajohtoreitin pituus n. 40 km.  

 
  YVA-ohjelmasta saadun palautteen sekä ympäristöllisten tekijöiden 

vuoksi YVA-ohjelmavaiheen jälkeen voimajohtoreitteihin on tehty 
muutamia tarkistuksia. Merijärven kunnan alueella Talusperällä arvioitiin 
reittivaihtoehdot FE2 ja J. 

 
Kunnanhallitus kiinnitti 14.10.2015 § 125 ympäristövaikutusten arviointi-
ohjelmasta antamassaan lausunnossa huomiota seuraaviin asioihin: 
- Uusi 110 kV kahden virtapiirin voimajohto sijoittuu pääosin 

nykyisten voimajohtojen yhteyteen, mitä Merijärven kunta pitää 
suotavana menettelynä. Paras vaihtoehto uuden voimajohdon 
sijoittamiselle on nykyisten voimajohtojen länsipuoli. Etenkin 
Pyhäjoen ylityksen kohdalla itäinen vaihtoehto uusine 
maastokäytävineen sijoittuisi koskemattomalle peltoalueelle 
Pyhänkosken kulttuurimaisemassa. 

- Ristivuoren ulkoilualueen kohdalla itäinen vaihtoehto sijoittuisi 
uuden vastarakennetun latupohjan  päälle ja vaikeuttaisi merkittävästi 
latuverkoston käyttöä. 

- Talusperän tarkastelualueen osalla tilanne on vaikeampi, nykyisen 
johtoalueen laajentaminen on hankalaa voimajohdon läheisyydessä 
sijaitsevien asuinrakennusten ja tilakeskuksen takia. Talusperän osalta 
Merijärven kunta esittää uuden maastokäytävän rakentamista 
tarkastelualueen länsipuolelle tarpeeksi kauas olemassa olevasta 
asutuksesta siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa 
olemassa olevalle asutukselle ja maankäytölle. Tärkeää on, että 
elinkeinon harjoittaminen alueella ei vaikeudu ja voimajohdon 
sijoittaminen mahdollistaa jatkossakin tilakeskuksen käytön. 

 
Hanke ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät ympäristöhallinnon 
verkkosivuilta seuraavasti: www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja 
ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi > YVA-
hankkeet > Hanhikiven voimajohtohanke, Pyhäjoki.      

 
Esitys: Merijärven kunnanhallitus antaa Hanhikivi 1 ydinvoimalaitoksen 
kantaverkkoon liittämiseen tarvittavien voimajohtojen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: 
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Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
Merijärven kunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointi-ohjelmasta 
on huomioitu arviointiselostuksessa joskin lausuntojen vaikutus jää 
nähtäväksi siinä vaiheessa kun tarkempaa suunnittelua ryhdytään 
tekemään.  
 
Merijärven kunnanhallitus toistaa arviointiohjelmavaiheessa antamansa 
lausunnot (yllä) ja edellyttää, että arviointiselostuksessa annetut lupaukset 
lausuntojen huomiomisesta tarkemmassa suunnittelussa tullaan 
toteuttamaan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi esityksen. Pyhäjoen ylityksen osalta 
kunnanhallitus päätti lisätä lausuntoon seuraavaa: 
 
Merijärven kunta vaatii, että selvitetään mahdollisuus viedä voimajohdot 
Pyhäjoen ali. Tässä vaihtoehdossa kylämaisema on mahdollista säilyttää 
nykyisellään ja joen rannalla voimajohtojen vaikutusalueelle jäävät 
asuinrakennukset on mahdollista säilyttää asuttuina. 
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HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA ALKUVUONNA 
 
Khall. 86 §  Kunnanhallitus hyväksyi 20.1.2016 § 8 vuoden 2016 talousarvion 

toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelmassa painotetaan erityisesti 
talousarvion seurantaa. Hallintokuntien tulee toimittaa alustavat raportit 
alkuvuoden talouden toteutumasta kunnanhallitukselle ja edelleen 
valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen. 

 
 Hallintokuntien raportit esitellään kokouksessa. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit tiedoksi ja 

esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 87 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: 

- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 26.5.-13.6.2016 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä 
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
ASIA EI JULKINEN 
 
Khall. 88 §   
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OSALLISTUMINEN TYÖLLISYYSPALVELUIDEN KOKEILUHAKUUN 
 
Khall. 89 § Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman Työllisyys ja 

kilpailukyky – painopistealueen yhtenä kärkihankkeena on 
työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Osana 
kärkihankkeen toimeenpanoa toteutetaan vuosina 2017 ja 2018 
alueellisia kokeiluja, joilla luodaan työnhakija- ja työnantaja-
asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen hallinnonalarajat ylittävä 
kustannusvaikuttava toimintamalli 2019 jälkeiseen aikaan. 

 
 Kalajoen kaupunki on valmistellut kokeiluun toimintamallin ja 

hakemuksen. Hakemusta valmistelemassa ovat olleet Kalajoen ohella 
Alavieska, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki (liite). Hakemus on 
jätetty työ- ja elinkeinoministeriölle 31.5.2016.   

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta on mukana 

työllisyyspalveluiden kokeiluhaussa ja osallistuu kokeiluun mikäli 
hakemus hyväksytään. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 90 § Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
- Kunnanhallitus sopi seuraavan kokouksen ajankohdaksi ke 

29.8.2016 klo 18.00, paikkana Kalapudas 
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi valokuitutilaisuudet  

o 15.6. klo 18.30 Pyhänkosken Ns 
o 20.6. klo 18.30 Kilpukan ruokala 

 


