
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 10 / 2015 
 
KOKOUSAIKA 14.9.2015   kello 18.30-20.30   
 
KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO 
 

Jäsenet                paikalla:           Varajäsenet:              paikalla:   
Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - 
Sakko Antti, vpj. x Saukko Hannu - 
Kalapudas Heikki x Yppärilä Aaro - 
Lahti Kari  x Mehtälä Heikki - 
Leppikorpi Jenna x Talus Anitta  - 
Pudas Jaana  x Saukko Tapani - 
Takaeilola Juha - Aunio Tanja  x 
   
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: 108 - 116 §  Sivut: 97 - 105 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenna Leppikorpi ja Jaana Pudas 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Antti Sakko                   Kari Jokela                       
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 21.9.2015   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Jenna Leppikorpi  Jaana Pudas 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  21.9.2015 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
108 §       Kuntalaisaloite pakolaisten vastaanottamisesta 
 
109 §     Liite Kunnan talouden tilanne 30.6.2015 
 
110 §     Liite Talousarvion 2016 laadintaohjeet 
 
111 § Osallistuminen ESR-rahoitteiseen työllisyyshankkeeseen 
 
112 §     Liite Talousarviolainan ottaminen 
 
113 § Kunnan 150-vuotisjuhlatoimikunnan nimeäminen 
 
114 § Pöytäkirjat 
 
115 § Saapuneet kirjeet 
 
116 §  Muut asiat
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Ennen kokouksen alkua sovittiin yksimielisesti, että kokouksen puheenjohtajana toimii 
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Antti Sakko. Syynä muutokseen oli varsinaisen puheenjohtaja 
Kirsti Nivalan flunssasta johtuvat äänivaikeudet. 
 
 
 
KUNTALAISALOITE PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISESTA 
 
Khall. 108 § Eurooppaan ja myös Suomeen pyrkivien pakolaisten määrä on kuluvan 

vuoden aikana moninkertaistunut aiemmista vuosista. Syynä tähän ovat 
etenkin Lähi-Idän aseelliset konfliktit sekä pohjoisen Afrikan sekava 
tilanne. Pakolaisia on saapunut paljon myös Pohjois-Suomeen, 
turvapaikanhakijoille tarkoitetut kuntapaikat ovat  loppumassa. 

 
 Kuntaan on 20.8.2015 toimitettu aloite Syyrian pakolaisten 

vastaanottamisesta. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan kuntiin on 3.9.2015 
toimitettu Oulun vastaanottokeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton 
vetoomus majoitustilojen kartoittamiseksi turvapaikanhakijoille.  Myös 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt alueen kuntia 
kartoittamaan sopivia tiloja vastaanotto- ja järjestelykeskustoimintaa 
varten. Sopivien tilojen puute onkin tällä hetkellä suurin ongelma 
turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. 

 
 Mikäli kunnissa on tyhjiä tiloja, niihin voidaan perustaa 

vastaanottokeskuksia. Henkilökunnan keskuksiin palkkaa valtio. Kunnat 
voivat tehdä ELY-keskuksen kanssa myös sopimuksen pakolaisten,  
mm. kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikan-
hakijoiden vastaanottamisesta ja heidän kotoutumisensa edistämisestä. 
Valtio korvaa kunnille tästä aiheutuneet kustannukset pääosin kolmen 
vuoden ajan. 

 
 Pakolaisten vastaanottaminen edellyttäisi yhteistyötä myös 

naapurikuntien kanssa. Merijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimi 
hoidetaan Kalajoen kaupungin toimesta. Pakolaisten vastaanottaminen 
vaatisi lisäresursseja myös sinne. 

 
 Kunnanhallitus on käsitellyt pakolaisten vastaanottamista Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskuksen esityksen pohjalta 22.6.2010 § 101. 
Tuolloin kunnanhallitus on todennut, että Merijärvellä ei ole resursseja 
yksin vastaanottaa pakolaisia, mutta kunta voisi tehdä yhteistyötä asiassa 
muiden alueen kuntien kanssa 

 
 Esitys: Merijärven kunta on pieni kunta niin asukasluvultaan kuin 

resursseiltaankin. Kunnalla ei ole tällä hetkellä tarjota tyhjiä tiloja 
pakolaisten vastaanottoon. Kunnan vuokra-asunnoista on tyhjillään 
keskimäärin kaksi asuntoa, tällä hetkellä tyhjänä on yksi yksiö ja yksi 
kaksio.  
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 Merijärven kunta ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan sijoituspaikkoja 
pakolaisille. Kunta on kuitenkin edelleen valmis yhteistyöhön muiden 
alueen kuntien kanssa pakolaisten vastaanotossa, mikäli sellaiseen 
löytyy valmiutta ja yhteistyö kuntien kesken muutoin on asiassa 
mahdollista.   

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Alaranta poistui esteellisenä 

kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2015 
 
Khall. 109 §  Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat 

valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat 
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion 
toteutumisesta 1.1.-30.6.2015 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu 
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2015 
(liite). 

 
  Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet hieman 

talousarviossa ennakoitua paremmin, toteutuman ollessa 51,5 %. Viime 
vuoden tilanteesta ollaan kuitenkin hieman jäljessä. Toimintakulut ovat 
myös toteutuneet ennakoitua suurempina, toteutuma oli 51,7 %. Viime 
vuotiseen verrattuna kulut ovat kasvaneet 339.000 €. Merkittävin tekijä 
kulujen kasvussa on erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, OYS:n 
menot ovat lähes kaksinkertaiset vuoden takaiseen tilanteeseen (277.000 
€-527.000 €). Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 61,1 %. 
Perusterveydenhoidon toteutuma oli 53,6 %. Muiden toimintojen osalta 
talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti. 

 
  Vuosikate 30.6.2015 oli 267.846 €, joka on hieman alle tasaisen 

toteutuman. Tulos oli alijäämäinen -71.596 €. 
  
  Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan 

talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle 
tiedoksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 
 
Khall. 110 § Hallintokunnille on toimitettu ohjeet ja raamitus vuoden 2016 

talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman laatimista varten 
(liite). Ohjeistus on alustava ja kunnanhallitus täydentää sitä mikäli 
tarvetta ilmenee. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy ohjeet vuoden 2016 talousarvion 

laadintaa varten. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
OSALLISTUMINEN ESR-RAHOITTEISEEN TYÖLLISYYSHANKKEESEEN 
 
Khall. 111 § Merijärven kunta on yhdessä Alavieskan kunnan ja Ylivieskan 

seutukunnan kanssa valmistellut ESR-rahoitteista hanketta, jonka 
tarkoituksena on pitkäaikaistyöttömien aktivointi. Yhtenä osana hanketta 
tulisi olemaan työpajatoiminta, jossa mahdollisina yhteistyö-
kumppaneina tai palveluntuottajina olisivat kolmannen sektorin toimijat 
esim. 4H-yhdistykset. Hankkeen hallinnoijana olisi Ylivieskan 
seutukunta, osallistuvat kunnat Merijärvi ja Alavieska. Haettavan 
hankerahoituksen osuus kustannuksista voi olla jopa 80 %, kuntien 
osuudeksi jää 20 %. 

 
 Hakemukset ESR-rahoitteisiin (Euroopan sosiaalirahasto) hankkeisiin 

tulee jättää 1.10. Hankkeen seuraava suunnittelupalaveri pidetään 18.9. 
Pääosin hankesuunnitelma kustannuksineen on tiedossa viikon 37 
aikana. 

 
 Tarkempi hankesuunnitelma ja kustannukset esitellään 

kunnanhallituksen kokouksessa. 
 
 Esitys: Merijärven kunta sitoutuu osallistumaan ESR-rahoitteiseen 

työllisyyshankkeeseen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN 
 
Khall. 105 § / 18.8.2015  Vuoden 2015 talousarviossa kunnanvaltuusto antoi kunnanhallitukselle 

valtuudet enintään 500.000 euron talousarviolainan ottoon. 
Kunnanhallitus päätti 21.1.2015 § 3 ottaa 300.000 euron lainan, joten 
talousarviolainaa on mahdollista ottaa vielä 200.000 euroa kuluvan 
vuoden aikana. 

 
 Kunnan taloustilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2015 aikana. 

Terveyspalvelujen ja etenkin erikoissairaanhoidon menot ovat kasvaneet 
alkuvuoden (1.1.-30.6.) aikana  n. 400.000 euroa vuoden 2014 vertailu-
ajankohtaan nähden. OYS:n kustannukset ovat kasvaneet 250.000 €, 
Oulaskankaan 83.000 €, Visalan 18.000 € ja oman erikoissairaanhoidon 
(Kalajoen tuottamaa) 10.000 €. Terveyspalvelun menojen osalta 
talousarvion toteutuma 30.6. oli 57,9 %, talousarvio on ylittynyt n. 
188.000 €.  

 
Kunnan saamia valtionosuuksia leikattiin kuluvalle vuodelle n. 320.000 
euroa vuoden 2014 tasosta. Valtionosuudet ovat vähentyneet 1.1.-30.6. 
n. 160.000 eurolla verrattuna vuoteen 2014. Muilta osin kunnan tulot ja 
menot ovat edellisvuoden tasolla. Investoinnit ajoittuvat pääosin 
kesäkauteen, laskut niistä tulevat loppukesästä ja syksyllä. 
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan yhdessä 
pääkirjanpitäjän kanssa kilpailuttamaan ja ottamaan rahoituslaitoksilta 
200.000 euron talousarviolaina vakauttamaan kunnan kassatilanne. 
Lainapäätös tuodaan tiedoksi seuraavaan kunnanhallitukseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall. 112 §  200.000 euron talousarviolainasta pyydettiin tarjoukset Kuntarahoitus 

Oyj:ltä, Kevalta (Kuntien eläkevakuutus) ja Oulaisten Osuuspankilta. 
Tarjoukset pyydettiin 28.8.2015 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen 
antoivat Kuntarahoitus ja Oulaisten Osuuspankki (liite). 

 
 Edullisimman tarjouksen jätti Kuntarahoitus Oyj, jonka marginaali oli 

0,800 %. Kunnanjohtaja päätti kunnanhallituksen valtuuttamana ottaa 
200.000 euron talousarviolainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Laina-aika on 
kymmenen vuotta ja laina sidotaan 10 vuoden kiinteään korkoon 1,470 
%.  

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 14.9.2015  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
KUNNAN 150-VUOTISJUHLATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN  
 
Khall. 113 § Merijärven kunta täyttää ensi vuonna 150 vuotta. Juhlavuoden 

tapahtumia suunnittelemaan on tarpeen perustaa juhlatoimikunta. Vapaa-
aikalautakunta on vuonna 2014 perustanut juhlatoimikunnan, johon on 
nimetty edustajiksi vapaa-aikaohjaaja (koollekutsuja/sihteeri), rehtori-
sivistystoimenjohtaja, kirjastosihteeri, ruokapalveluesimies, 4H-
toiminnanjohtaja, seurakunnan edustaja sekä Eläkeliiton yhdistyksen tai 
sotaveteraanien yhdistyksen edustajat. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunnan 150-

vuotisjuhlatoimikuntana toimii vapaa-aikalautakunnan perustama 
kunnan juhlatoimikunta. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Merijärven kunnan 150-

vuotisjuhlatoimikuntana toimii vapaa-aikalautakunnan perustama 
kunnan juhlatoimikunta täydennettynä seuraavilla henkilöillä: Juhani 
Alaranta, Kirsti Nivala, Jaana Pudas ja Kari Jokela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 114 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:  

- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 21.5.-14.9.2015  
 

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. 115 §  POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 

- Pyyntö vastaanotto- ja järjestelykeskustoimintaan sopivien tilojen 
kartoittamiseksi 

 
  POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 

- Vetoomus kuntiin turvapaikanhakijoiden majoitustilojen 
kartoittamiseksi 

 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ 
- Lausuntopyyntö kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 

eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamiseksi annetusta laista 
 
TERVEYSTALO 
- Asiakastiedote Jokilaaksojen Työterveys Oy:n siirtymisestä 

yrityskaupalla osaksi Terveystaloa 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT ASIAT 
 
Khall. 116 §  Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
 

- Juhani Alaranta tiedusteli Salmenrannan kuntoarvion tilanteesta. 
Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että kuntoarvio valmistuu pian ja 
ohjaustyöryhmä kutsutaan koolle heti kun kuntoarvio on 
käytettävissä. 

- Käytiin keskustelu kunnalle tarjotuista kiinteistöistä 
- Käytiin keskustelu teollisuushallin tilanteesta 
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi kutsun Pyhäjoen kunnan 150-

vuotisjuhlakokoukseen 25.9.2015  
 

 


