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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Khall. 20 §  KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston 

päätösten laillisuusvalvontaa. 
 
  Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 11.2.2015 pidetyn kunnanvaltuuston 

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

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AIKA, PAIKKA JA KOOLLEKUTSUMISTAPA 
VUONNA 2015 
 
Khall. 21 § Kunnan hallintosäännön 20 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa 

päättämänään aikana ja paikassa sekä päättää miten kokouskutsu 
toimitetaan. Vuonna 2014 kunnanhallituksen kokoukset on pidetty 
pääsääntöisesti kunnantoimistolla joka kuukauden kolmas keskiviikko 
klo 18.30. Kokouskutsu on toimitettu kirjallisena kunnanhallituksen 
jäsenille sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajistolle. Pöytäkirja on ollut 
yleisesti nähtävänä viikon kuluttua kokouksesta.  

 
Esitys: Kunnanhallitus päättää vuoden 2015 kokousten ajan, paikan ja 
koollekutsumistavan sekä pöytäkirjan nähtävillä pitämisen. Alustavat 
kokouspäivämäärät alkuvuodelle ovat ke 18.2., ti 31.3., ke 22.4., ke 20.5. 
ja ti 16.6. 

 
 Päätös: Kokoukset päätettiin pitää pääsääntöisesti joka kuukauden 

kolmas keskiviikko kunnantoimistolla. Kevään kokoukset pidetään 
alustavan kokousaikataulun mukaisesti. Kokouskutsu toimitetaan 
kirjallisena kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanvaltuuston 
puheenjohtajistolle. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä viikon 
kuluttua kokouksesta.  
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KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNTIIN 
 
Khall. 22 § Hallintosäännön 28 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä 

tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta 
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen 
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen 
varajäsen tai kunnanjohtaja. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin lautakuntiin 

toimikaudeksi 2015-2016: 
  sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja vapaa-aikalautakunta.  
 
 Päätös: Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti edustajansa lautakuntiin 

toimikaudeksi 2015-2016 seuraavasti: 
-  sivistyslautakunta: Jaana Pudas 
-  tekninen lautakunta: Kari Lahti 
-  vapaa-aikalautakunta: Heikki Kalapudas 
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KUNNAN EDUSTAJIEN JA VARAEDUSTAJIEN  NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN NEUVOTTELUKUNTAAN 
 
Khall. 23 § Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa 1.1.2012. 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen 
sekä Siikajoen kunnat sekä Raahen ja Kalajoen kaupungit.  

 
Yhteistoimintasopimuksessa maaseutuhallinnon tehtävien järjestämi-
sestä on sovittu yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja tehtävistä 
seuraavasti: 

 
Sopijakunnat asettavat toimialaa koskevan kuntien yhteisen 
neuvottelukunnan. Edustajat neuvottelukuntaan nimetään sekä 
poliittiselta että ammatilliselta tasolta (1+1/kunta). Toimielimeen 
nimitetään asiantuntijaedustajat puheoikeudella Raahen seudun 
yrityspalveluista (RSYP) sekä Kalajoen yrityspalveluista. Kalajoen 
kaupunki valitsee neuvottelukunnan jäsenet ja henkilökohtaiset 
varajäsenet sopijakuntien esittämistä henkilöistä. Neuvottelukunta 
asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä valmistelee 
yhteistoiminta-alueen talousarvion, toimintasuunnitelman ja 
tilinpäätöksen. Neuvottelukunta seuraa toiminnan käynnistymistä, 
etenemistä ja palveluiden kehittämistä. Neuvottelukunta kokoontuu 
tarpeen mukaan, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa.  

 
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vara-
puheenjohtajan. 

 
Maaseudun kehittämispalveluja ja maaseutuhallinnon viranomais-
palveluja tuotetaan tasapuolisesti yhteistoiminta-alueelle, neuvottelu-
kunta seuraa onko toiminta ollut tasapuolista ja ohjaa sitä tarvittaessa 
uudelleen.  
 
Esitys: Kunnanhallitus nimeää kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet ja esittää Kalajoen kaupunginhallitukselle heidän valintaansa 
Merijärven kunnan edustajiksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen 
neuvottelukuntaan vuosiksi 2015-2016.  

 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti Merijärven kunnan 
edustajiksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukuntaan 
seuraavat jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2015-2016: 
- Kirsti Nivala, varajäsen Kosti Salmela 
- Arvo Salmu, varajäsen Kari Lahti 
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KUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN YHTIÖKOKOUKSIIN 
 
Khall. 24 § Kunta on osakkaana eri yhtiöissä. Kunnanhallituksen tulee nimetä 

kunnan edustaja yhtiökokouksiin kaudelle 2015-2016. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan seuraaviin 

yhtiökokouksiin vuosille 2015-2016: As. Oy Merijärven Sotaveteraanit, 
As. Oy Merijärven Isopelto, As. Oy Merijärven Kivipelto, As. Oy 
Merijärven Aliininpuisto, As. Oy Merijärven Katajanmarja, As. Oy 
Merijärven Pihlajanmarja,  Kiinteistö Oy Merijärven Säästötalo, 
Merijärven OP-Rahakulma Oy, Ristivuori Oy, Vestia Oy ja Merijärven 
Kehityskeskus Oy. 

 
Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti edustajansa ja 
varaedustajat yhtiökokouksiin kaudelle 2015-2016 seuraavasti: 
- As. Oy Merijärven Sotaveteraanit: Tuomo Perälä (varalla Kari 

Jokela) 
- As. Oy Merijärven Isopelto: Tuomo Perälä (varalla Kari Jokela) 
- As. Oy Merijärven Kivipelto: Tuomo Perälä (varalla Kari Jokela) 
- As. Oy Merijärven Aliininpuisto: Tuomo Perälä (varalla Kari Jokela) 
- As. Oy Merijärven Katajanmarja: Tuomo Perälä (varalla Kirsti 

Nivala) 
- As. Oy Merijärven Pihlajanmarja: Kirsti Nivala (varalla Heikki 

Kalapudas) 
- Kiinteistö Oy Merijärven Säästötalo: Kari Jokela (varalla Tuomo 

Perälä) 
- Merijärven OP-Rahakulma: Kari Jokela (varalla Tuomo Perälä) 
- Ristivuori Oy: Antti Sakko (varalla Jenna Leppikorpi) 
-      Vestia Oy: Kirsti Nivala (varalla Juhani Alaranta) 
-      Merijärven Kehityskeskus Oy: Jaana Pudas ja Antti Sakko 
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JÄSENEN NIMEÄMINEN OULAISTEN JA KALAJOEN VANHUSNEUVOSTOIHIN 
 
Khall. 25 § Merijärvi on tehnyt yhteistyötä Oulaisten kaupungin ja Kalajoen 

kaupungin vanhusneuvostojen kanssa siten, että kummassakin 
neuvostossa on ollut edustaja Merijärveltä. Oulaisten vanhusneuvosto on 
järjestänyt vanhusten viikon tapahtumat, joista on yhteistyössä saatu 
monipuolisempia.  

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Kalajoen ja Oulaisten 

vanhusneuvostoihin vuosiksi 2015-2016. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan edustajat 

vanhusneuvostoihin toimikaudeksi 2015-2016 seuraavasti: 
-  Kalajoen vanhusneuvosto: Leena Ojala 
-  Oulaisten vanhusneuvosto: Veikko Alapudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA 4H-YHDISTYKSEN HALLITUKSEEN 
 
Khall. 26 § Paikallisen 4H-yhdistyksen hallituksessa on ollut kunnan edustaja. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Merijärven 4H-

yhdistyksen hallitukseen kunnanhallituksen toimikaudeksi 2015-2016. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kunnan edustajaksi 

Merijärven 4H-yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2015-2016 Päivi 
Saukon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 18.2.2015  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
HENKILÖSTÖJAOSTON NIMEÄMINEN 
 
Khall. 27 § Kunnan hallintosäännön 8 §:n mukaan kunnanhallituksen valitsema 

henkilöstöjaosto ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon 
tehtäväaluetta ja virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamista 
siltä osin kuin ne sopimuksissa määrätyissä rajoissa on jätetty kunnan 
harkintaan. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaoston toimikaudekseen 2015-

2016. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seuraavat henkilöt  

henkilöstöjaostoon kaudelle 2015-2016: 
-  Kirsti Nivala pj. (varalla Antti Sakko) 
-  Jaana Pudas (varalla Jenna Leppikorpi) 
-  Juha Takaeilola (varalla Heikki Kalapudas) 
-  Kari Jokela (siht., esittelijä) 

 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNANHALLITUKSEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT TOIMIKAUDELLA 2015-2016 
 
Khall. 28 §  Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan laskujen hyväksyjinä toimivat 

tilivelvolliset viranhaltijat toimialueensa tulosalueiden osalta. 
Tilivelvollinen on oikeutettu siirtämään hyväksymisoikeutta alaiselleen 
viranhaltijalle harkintansa mukaan. Tilivelvollisuutta ei kuitenkaan voi 
siirtää. 

 
 Kunnanhallituksen toimialueen osalta niissä laskuissa, joissa esim. 

esteellisyyden perusteella viranhaltijat eivät voi toimia hyväksyjänä, 
kunnanhallituksen tulee määrätä hyväksyjä. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus määrää laskujen hyväksyjän toimikaudeksi 2015-

2016. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus määräsi yksimielisesti laskujen hyväksyjäksi 

kaudelle 2015-2016 Kirsti Nivalan ja varalle Antti Sakon. 
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LAUSUNTO PYHÄJOEN KARHUNNEVANKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA 
 
Khall. 29 § wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Pyhäjoen 

Karhunnevankankaalle. Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 40 
tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on enintään 160 m, lavan pituus 
enintään 70 m, kokonaiskorkeus enintään 230 m ja yksikköteho 3-5 
MW. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, 
voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja 
sähköasema. Sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Jylkän 

 uudelle sähköasemalle. 
  

Karhunnevankangas sijaitsee noin 12 km Pyhäjoen keskustasta 
kaakkoon Pyhäjoen ja Yppärin välisellä metsäalueella. Hankkeen pinta- 

 ala on noin 2593 ha (25,93 km2). Hankealue sijaitsee muutaman sadan 
metrin päässä Merijärven kunnan rajasta, lähimpään Merijärven puolella 
olevaan asutukseen asutukseen on alle kaksi kilometriä. Etäisyys hanke- 

 alueelta Merijärven keskustaan on n. 7 km.  
 
Vaihtoehdot 
Tuulivoiman vaihtoehdot: 
VE 0: Hanketta ei toteuteta. 
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 40 tuulivoimalaa. Tuulipuiston 
kokonaisteho 120–200 MW. 
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 36 tuulivoimalaa. Tuulipuiston 
kokonaisteho 108–180 MW. 
 
Sähkönsiirron vaihtoehdot: 
VE A: Tuulipuiston sähköasemalta n. 9,2 km (uutta johtoaluetta n. 4,2  
km) Viitaperän pohjoispuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle. 
VE B: Tuulipuiston sähköasemalta n. 7,1 km (uutta johtoaluetta n. 5,5 
km) Sarpanevan länsipuolelta Kalajoen Jylkän sähköasemalle. 

 
 Sähkönsiirron osalta vaihtoehto A merkitsisi, että uusi 110 kV 

voimajohto rakennettaisi tuulipuistosta Merijärven puolelle Viitaperän ja 
Saukonperän kautta Jylkkään. 

 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Merijärven kunnalta 

lausuntoa Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen arviointi-
ohjelmasta. Arviointiohjelma on nähtävissä Ympäristöhallinnon internet-
sivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi > asiointi, luvat ja ympäristö-
vaikutusten arviointi > ympäristövaikutusten arviointi > YVA-hankkeet 
> YVA-hankehaku (Karhunnevankangas). 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona 

Karhunnevankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta seuraavaa:  
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 Esitetty ympäristövaikutusten arviointiohjelma on varsin kattava ja 
keskeisimmät selvitettävät ympäristövaikutukset on kirjattu huomioon 
otettavaksi. Suunniteltu hankealue on laaja ja sijaitsee hyvin lähellä sekä 
Merijärven kunnan että Kalajoen kaupungin alueita. 
Tuulivoimahankkeen vaikutukset ulottuvat hyvin merkittävällä tavalla 
myös Merijärven puolelle, jossa lähin asutus on alle kahden kilometrin 
päässä hankealueesta. Myös suunnitellun sähkönsiirron vaihtoehto A:n 
vaikutukset ovat merkittävät Merijärven puolella.  

 
 Edellä mainituista syistä Merijärven kunta haluaa kiinnittää huomiota 

seuraaviin seikkoihin, jotka ovat jääneet arviointiohjelmassa vähälle 
huomiolle ja jotka arviointiselostuksessa tulisi käsitellä tarkemmin: 
- Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Suunnittelualueen 

läheisyydessä on toiminnassa ja vireillä useita tuulivoimahankkeita, 
jotka vaikuttavat alueella asuviin ihmisiin. Arviointiselostuksessa 
tulee käsitellä laajemmin ja syvällisemmin näiden yhteisvaikutusta 
paitsi luonnon ja maankäytön kannalta, myös ihmisiin kohdistuvien 
vaikutusten kannalta.  

- Sähkönsiirron vaihtoehdot. Sähkönsiirron vaihtoehdossa A 
rakennetaan uusi voimajohto Viitaperän ja Saukon kautta Kalajoen 
Jylkkään. Vaikka uusi voimajohto rakennettaisiin olemassa olevan 
johtoalueen reunaan, täytyy johtoaluetta leventää merkittävästi ja 
lunastaa käyttöön lisää pelto- ja metsäaluetta. Tämä vaikeuttaa 
huomattavasti alueen käyttöä viljelyyn ja metsänhoitoon. Merijärven 
kunta suhtautuu kriittisesti sähkönsiirron vaihtoehto A:n 
toteuttamiseen.  

- Tiedottaminen. Hankkeesta tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota siten, että myös naapurikuntien puolella asuvat hankkeen 
vaikutusalueen asukkaat saavat riittävät tiedot hankkeesta ja 
mahdollisuudet vaikuttaa sen etenemiseen. 

- Etäisyys asutukseen. Lähimmän tuulivoimalan ja vakituisen sekä 
loma-asutuksen välisen etäisyyden on oltava vähintään 2 km myös 
naapurikuntien osalta. Merijärven kunnassa on vireillä asiaa koskeva 
päätöksenteko. 

- Käytönaikaiset ongelmat. Arviointiselostuksessa samoin kuin 
ympäristöluvassa samoin kuin on kiinnitettävä huomiota 
mahdollisiin käytönaikaisiin ongelmiin esim. tv-signaaliongelmiin 
sekä melu- ja välkeongelmiin. Jos mahdollisia käytönaikaisia 
ongelmia ilmenee, on toimijan poistettava mahdollinen häiriön 
aiheuttaja omalla toiminnallaan ja kustannuksillaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ALOITE ANSIOMERKKIEN HAKEMISESTA ANSIOITUNEILLE KUNNAN VIRAN- JA 
TOIMENHALTIJOILLE 
 
Khall. 30 § Erkki Helaakoski on jättänyt kunnanhallitukselle aloitteen Kuntaliiton 

ansiomerkkien hakemisesta ansioituneille kunnan viran- ja 
toimenhaltijoille (liite). Ansiomerkkien hakeminen tulisi tehdä 
kunnallisen itsehallinnon ja Merijärven kunnan 150-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Aloitteessa on esitetty asian valmistelijat. Aloitteessa 
esitetään myös, että ansiomerkkien jakotilaisuus tulisi järjestää omana 
juhlanaan. 

 
 Esitys: Merijärven kunta täyttää 150 vuotta vuonna 2016. Juhlavuoden 

kunniaksi tullaan järjestämään pääjuhla/tapahtuma, jonka valmistelu 
aloitetaan tapahtumatoimikunnassa kuluvan vuoden aikana. On 
luontevaa, että ansioituneita kunnan luottamushenkilöitä sekä viran- ja 
toimenhaltijoita muistetaan samaisessa tilaisuudessa ansiomerkein. 

 
 Erkki Helaakosken aloite ansiomerkkien hakemisesta otetaan huomioon 

kunnan 150-vuotisjuhlan valmisteluissa. Aloite merkitään loppuun 
käsitellyksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN  
 
Khall. 31 § Merijärven kunta on perinteisesti palkannut koululaisia kesätöihin 

kunnan eri toimipisteisiin. Työn kesto on ollut kaksi viikkoa ja työaika 6 
h/päivä. Palkka on ollut vuodesta 2013 alkaen 220 euroa. Vuodesta 2013 
alkaen on ollut myös  käytössä  200 euron tuki 16-18 - vuotiaiden 
työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Nuorten kesätyöllistämisessä on 
tehty yhteistyötä Merijärven 4H-yhdistyksen kanssa. 

 
 Kunnanhallitus on hyväksynyt 27.3.2013 § 45 ohjeistuksen nuorten 

kesätyöllistämisestä. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää ottaa merijärvisiä nuoria kunnan 

kesätöihin aikaisempien vuosien tapaan kahden viikon ajaksi 6 h/päivä 
220 euron palkalla. Kesätöihin otetaan vuonna 1999 syntyneitä ja sitä 
vanhempia nuoria. Ruohonleikkuuseen voidaan ottaa vain 16 vuotta 
täyttäneitä. Työllistämisessä tehdään yhteistyötä Merijärven 4H-
yhdistyksen kanssa. 

 
 16-18 – vuotiaille merijärvisille nuorille on käytössä 200 euron tuki 

työllistymiseen paikallisiin yrityksiin. Tuki maksetaan ohjeistuksen 
mukaan.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
STRATEGIATYÖN ALOITTAMINEN 
 
Khall. 32 § Merijärven kunnan strategia on laadittu vuonna 2010 ja se ulottuu 

vuoteen 2020. Nykyiseen strategiaan on kirjattu, että se tulee päivittää 
valtuustokausittain. 

 
 Strategia sisältää katsauksen kunnan nykytilanteeseen, kunnan arvot, 

vision sekä varsinaisen strategian jaoteltuina kunnan toimialoittain. 
Strategia on jaettu kaikille valtuuston ja hallituksen jäsenille, se löytyy 
myös kunnan kotisivuilta osoitteesta www.merijarvi.fi > Hallinto ja 
päätöksenteko > Ohjeet, suunnitelmat, strategiat. 

 
 Esitys: Kunnan strategian päivittäminen aloitetaan seuraavan valtuuston 

kokouksen yhteydessä, alustavaksi ajankohdaksi on sovittu 15.4. 
Strategiatyön pohjaksi kuullaan myös kuntalaisia. Päivitetty strategia 
tulee valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2015. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS 
 
Khall. 33 §  Suomen Kuntaliitto suosittelee, että kaikissa Suomen kunnissa olisi 

käytössä johtajasopimus. Valtaosassa Suomen kunnista sopimus on 
tehty. 

 
Kuntajohtamisessa poliittisen ja ammatillisen johdon roolien, toimival- 
lan ja vastuiden selkeyttäminen on tarpeellista. Johtajasopimuksen 
tarkoituksena on helpottaa ja tukea johtamistyötä, selkeyttää työn jakoa 
ja luoda keskinäistä luottamusta kunnanjohtajan ja poliittisen johdon 
välille. Johtajasopimus sisältää työn edellytyksiin, palvelussuhteen 
ehtoihin, työn arviointiin ja mahdollisten ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseen liittyviä asioita. 
 
Johtajasopimus laaditaan käytännön tarpeista, lainsäädännöllistä 
sitovuutta sillä ei ole. Kuntalaissa (365/1995) ei ole säännöksiä 
johtajasopimuksesta. Valmisteilla olevan kuntalain kokonaisuudistuksen 
yhteydessä kunnan johdon tehtäviä ja työnjakoa pyritään selkeyttämään. 
Hallituksen esityksessä kuntalaiksi 8.5.2014 ehdotetaan kuntalakiin 
omaa pykälää johtajasopimuksista. 
 
Merijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja on neuvotellut 
johtajasopimuksesta kunnanjohtajan kanssa. 
 
Kunnanjohtajan ollessa asiassa esteellinen, asia käsitellään 
puheenjohtaja päätösesityksen pohjalta. 
 
 Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan 
johtajasopimuksen ja valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan 
allekirjoittamaan sen. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti  jättää asian pöydälle jatkoneuvotteluja 
varten. 
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SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 34 § POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 

- Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia 2015-2020 
 

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
- Kutsu Pohjois-Pohjanmaan kunnanvaltuustojen ja –hallitusten 

puheenjohtajien ja kuntajohtajien tapaamiseen 25.2.3015, aiheena 
valmistautuminen Pohjois-Pohjanmaan tuottamisvastuualueen 
perustaminen  

 
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 
- Päätös YVA-menettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta 

Alavieskan Tolosperän tuulivoimahankkeessa 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 35 § Kunnanhallitukselle on toimittu seuraavat pöytäkirjat: 
 - Tekninen lautakunta 10.2.2015  
 

Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä 
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ASIA EI JULKINEN 
 
Khall. 36 §  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 37 § Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
- Heikki Kalapudas kysyi rivitaloasunnon myynnistä. Kj: pyritään 

tuomaan kauppa seuraavaan kunnanhallitukseen. 
- Heikki Kalapudas kysyi edellisen huoltoasemayrittäjän 

maksamattomista rästeistä. Kj: velkaa on vielä. 
- Kari Lahti toi esille luvattoman moottorikelkkailun pelloilla ja 

metsissä ja esitti, että kuntatiedotteeseen laitettaisiin asiasta tiedote. 
- Päivi Saukko kysyi huoltoasemayrittäjän kanssa käydyistä 

neuvotteluista ja niiden vaikutuksista. Kj. antoi tiedotuksen asiasta. 
- Antti Sakko kysyi mahdollisista valituksista koskien jäärata-ajoja 

15.2. Kj: kunnantoimistolle ei ole tullut valituksia. 
- Jaana Pudas kysyi uusien kotisivujen käyttöönottoajankohdasta. Kj: 

uudet sivut pyritään saamaan käyttöön maaliskuun aikana. 
 


