
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 9 / 2015 
 
KOKOUSAIKA 18.8.2015   kello 18.30-20.40   
 
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  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: 96 - 107 §  Sivut: 84 - 96 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien         
valinta taikka merkintä          Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kalapudas ja Kari Lahti 
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala                   Kari Jokela                       
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 24.8.2015   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Heikki Kalapudas  Kari Lahti 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  25.8.2015 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
96 §       Lausunto Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle – hankkeen 

jatkosta  
 
97 § Jäsenen nimeäminen työllistymistä edistävän monialaisen yhteis-

palveluverkoston johtoryhmään ja työvaliokuntaan 
 
98 §      Merijärven kunnan ja parturi-kampaamo Eila Raution välisen 

vuokrasopimuksen hyväksyminen 
 
99 §      Merijärven kunnan ja Merijärven 4H-yhdistyksen välinen sopimus 

työpajatoiminnan järjestämisestä 
 
100 § Kiinteistön myyntitarjous / Rantaeilola 
 
101 §      Vuoden 2014 arviointikertomus 
 
102 § Teknisen johtajan palkan vahvistaminen 
 
103 §  Teollisuushallin tilanne 
 
104 §  Luvan myöntäminen kunnan vaakunan käyttöön 
 
105 §  Valtuutus talousarviolainan ottamiseen 
 
106 §  Kiinteistön myyntitarjous / Salmela 
 
107 §  Muut asiat



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 18.8.2015  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
LAUSUNTO TOIMIVA SOTERAKENNE JOKILAAKSOJEN ALUEELLE – HANKKEEN 
JATKOSTA  
 
Khall. 67 § / 20.5.2015  Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisen tuotanto- 

ja tuottajarakenteen valmistelemiseksi käynnistettiin Toimiva sote-
rakenne Jokilaaksojen alueelle - hanke ajalle 1.1.2014-31.8.2015. 
Kunnat tekivät hallituksissaan päätökset, joilla valtuuttivat sote-toimijat 
valmistelutyöhön sekä nimesivät edustajansa ohjausryhmään.   

 
Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien 
sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakenne-
vaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan sote-rakennelain 
edellytykset ja jotka parhaiten vastaavat alueen väestön tarpeita.  
Selvitystyön tavoitteena on ollut löytää tuotantorakenne, jossa  
- alueella jo oleva osaaminen ja resurssit voidaan parhaiten hyödyntää   
- tuotannosta saadaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa 
- tuotantoalueratkaisu tukee alueen osaamisen ja sitä tukevan 

koulutuksen vahvistamista 
- tuotantoalueratkaisua valmistellaan kiinteänä osana maakunnallista 

valmistelutyötä 
 
Hankkeen tuloksena on laadittu raportti, joka sisältää Jokilaaksojen 
alueen kuntien sote-palveluiden tuotantorakenteen nykytila-analyysin, 
alueen palvelutarveanalyysin sekä esitykset tuotantorakenteen 
kehittämiseksi ja vaihtoehdot tuottajarakenteeksi. Raportin valmistelua 
varten tilattiin Kuntamaisema Oy:lta  Jokilaaksojen alueelle sote-
tuotantorakenneselvitys yhteistoiminta-alueittain.  

 
Työryhmä pitää Jokilaaksojen aluetta riittävän vahvana ja 
tarkoituksenmukaisena alueena kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja 
yhtenä kokonaisuutena. Työryhmän mielestä keskeistä on palvelujen 
sisällöllinen kehittäminen ja palvelurakenteen uudistaminen. 
Kehittämistyön osalta tarvitaan seuraaville 1-3 vuodelle aikataulutettu 
suunnitema sen toteuttamiseksi, mitä Maisema-selvityksessä on esitetty.  
 
Kuntia on pyydetty antamaan asiasta lausunnot 15.8.2015 mennessä.   
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin 
kysymyksiin: 
- pitääkö kunta tarpeellisena Jokilaaksojen sote-yhteistyön jatkamista 

ja tiivistämistä? 
- pitääkö kunta perusteltuna tavoitella sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakenteen muuttamista ja kustannussäästöjä selvitysraportin 
optimointivaran suuntaisesti? 

- pitääkö kunta perusteltuna nykyistä vahvemman yhteistyörakenteen 
tai muun hallinnollisen rakenteen aikaansaamista Jokilaaksojen 
alueelle ? 
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Merijärven ja Kalajoen luottamushenkilöille järjestettiin hankkeen 
raportista ja Kuntamaiseman selvityksestä yhteinen esittelytilaisuus 
Kalajoella 11.5.2015. Raportit on toimitettu hallituksen jäsenille 
sähköpostitse. 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee Jokilaaksojen sote-yhteistyöstä laaditut 
raportit ja selvitykset, raporttien esittelyn ja lausuntopyynnön tiedoksi. 
Kunnanhallitus laatii lausunnon 15.8.2015 mennessä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Khall. 96 §  Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: 
 

Hankkeessa mukana olevat kunnat muodostavat alueellisesti ja 
toimintatavoiltaan varsin yhtenäisen alueen Pohjois-Pohjanmaan 
eteläosaan. Maan nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu 
tavoite sosiaali- ja terveyspalvelujen ratkaisemisesta kuntaa suurempien 
itsehallintopalveluiden pohjalta, joita olisi yhteensä enintään 19 kpl. 
Hallitusohjelman mukaisessa ratkaisussa Pohjois-Pohjanmaalle 
muodostuisi alustavien kaavailujen mukaan yksi sote-alue, jonka 
keskuspaikka olisi Oulu. Näin suuren alueen muodostamisessa vaarana 
on, että Jokilaaksojen alueen kunnat jäävät sivuun päätöksenteosta ja 
palvelut varsinkin pienissä kunnissa heikkenevät.  
 
Merijärven kunta on valmis jatkamaan sote-yhteistyötä Jokilaaksojen 
alueella. Yhteistyötä on mahdollista myös tiivistää. Hankkeen 
yhteydessä tehtyjen selvitysten mukaan kuntien on mahdollista saada 
merkittäviäkin kustannussäästöjä yhtenäistämällä tuotantorakenteita. 
Selvityksessä mukana olleet kunnat tulisi saada mahdollisimman laajasti 
mukaan yhteistyön jatkamiseen, että toimenpiteistä olisi hyötyä. 
Yhteistyöllä pystyttäisiin myös paremmin turvaamaan palvelujen 
saatavuus kaikissa alueen kunnissa. 
 
Merijärven kunta pitää perusteltuna pyrkiä jopa Jokilaaksojen alueen 
omaan sote-alueeseen. Tällöin alueen kaikilla kunnilla olisi 
vaikutusmahdollisuudet palveluiden tuottamiseen ja kustannuksiin toisin 
kuin isossa maakunnallisessa mallissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, 
Jokilaaksojen alueen kuntien yhteistyötä tulee kuitenkin jatkaa ja saada 
alueelle rakennettua oma paikkansa mahdollisessa laajemmassa 
rakenteessa. Asian valmistelua tulee joka tapauksessa jatkaa.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JÄSENEN NIMEÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEIS- 
PALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN JA TYÖVALIOKUNTAAN 
 
Khall. 65 § / 22.4.2015  Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 

(1369/2014 ja 1377/2014) tulivat voimaan 1.1.2015. Monialaisella 
yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja 
elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat 
monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, 
suunnittelevat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien 
palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi 
kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin 
etenemisestä ja seurannasta.  

 
 Uudistuksen tavoitteena on rakennetyöttömyyden alentaminen, 

pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, kuntien ja valtion työnjaon 
selkiyttäminen ja yhteistyön kehittäminen sekä kuntien vaikutus-
mahdollisuuksien lisääminen pitkäaikaistyöttömien palveluiden 
järjestämisessä. Samalla pyritään alentamaan työttömyydestä aiheutuvia 
julkisia menoja. 

 
 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on käynyt neuvottelut lain 

toimeenpanosta kuntien kanssa. Neuvottelut käytiin seutukunnittain. 
Neuvottelutilaisuuksissa esiteltiin lain sisältö ja käytiin läpi 
vaihtoehtoisia malleja 1-4 kpl yhteispalvelun järjestämiseksi. 
Neuvottelujen perusteella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto esittää yhtä 
monialaista yhteispalveluverkostoa Pohjois-Pohjanmaalle. 

 
 TE-toimisto pyytää Pohjois-Pohjanmaan kunnilta lausunnot koskien 

esitystä yhden yhteispalveluverkoston luomisesta maakunnan alueelle 
30.4.2015 mennessä. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona 

työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston 
muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle seuraavaa: 

  
 Työttömyyden hoitoon liittyviä tehtäviä on siirretty ja edelleen siirretään 

lisää kuntien hoidettavaksi, mikä on täysin vastoin pyrkimyksiä kuntien 
tehtävien vähentämiseksi. Samalla siirretään taloudellista taakkaa 
valtiolta kunnille.  

 
 Vuoden alusta voimaan tulleet laki ja asetus työllistymistä edistävästä 

monialaisesta yhteispalvelusta siirtävät jälleen tehtäviä ja taloudellisia 
velvotteita valtiolta kunnille sekä lisäävät osaltaan byrokratiaa 
työttömyyden hoidossa. Siksi onkin tärkeää, että uusi palveluverkosto 
pidetään mahdollisimman yksinkertaisena. Merijärven kunta puoltaa 
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston esitystä yhden monialaisen 
yhteispalveluverkoston muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. 
Merijärven kunta toivoo myös, että palveluverkoston luomisessa  
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käytetään mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita. Tällöin ei 
vähiä voimavaroja tarvitse tuhlata uusien rakenteiden luomiseen.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Khall. 97 §  Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on päättänyt 10.6.2015 asettaa 

Pohjois-Pohjanmaalle yhden monialaisen yhteispalveluverkoston 
1.7.2015 alkaen. 

 
Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalveluverkoston muodostavat 
Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja 
KELA:n Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun vakuutuspiirit. 
Yhteispalveluverkosto vastaa toiminta-alueellaan kuntien ja kunta-
yhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, TE-toimiston 
palvelujen ja Kelan palvelujen tarjoamisesta monialaista yhteispalvelua 
tarvitseville asiakkailleen. Yhteispalveluverkoston yhteinen toimipiste 
on Oulussa. Toiminnan organisoimisessa hyödynnetään TE-toimiston 
toimipisteitä Raahessa, Pudasjärvellä, Kuusamossa, Ylivieskassa ja 
Haapajärvellä sekä kuntien yhteispalvelupisteitä ja videoyhteyksiä. 
Pohjois-Pohjanmaan asiakasmäärä yhteispalveluun on tämän hetkisen 
arvion mukaan noin 5.000 asiakasta. 
 
TE-toimiston tulee asettaa Pohjois-Pohjanmaan monialaiselle yhteispal- 
veluverkostolle johtoryhmä kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Moni-
alaisen yhteispalvelun johtoryhmän tehtävänä on laatia yhteistyösopimus 
toimialueellaan. Johtoryhmä sopii yhteispalvelun toimipisteet, yhteisissä 
toimipisteissä työskentelevän henkilöstön määrän, mitkä palvelut ovat 
tarjolla eritoimipisteissä, sekä sopii monialaisena yhteispalveluna 
tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen 
käyttösuunnitelmasta ja asettaa toiminnan tavoitteet sekä seuraa ja arvioi 
monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. 
 
TE-toimisto on pyytänyt kirjeellään 11.6.2015 alueensa kunnilta esitystä 
edustajastaan/varaedustajastaan tai useamman kunnan kanssa sovitusta 
yhteisestä edustajastaan/varaedustajastaan johtoryhmään. 
 
Samalla TE-toimisto pyytää kuntia nimeämään edustajansa monialaisen 
yhteispalvelun työvaliokuntaan, jonka tehtävän on koordinoida, kehittää 
ja ratkais ta monialaisen yhteispalvelun käytännön toimintaan liittyviä 
asioita. 
 
Nimeämisesityksissä pyydetään huomioimaan tasa-arvolain 4 a §. 
 
TE-toimisto asettaa johtoryhmän saatuaan esitykset kuntien ja Kelan 
edustajista. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan 
johtoryhmätyöskentelyn käynnistettyä. Johtoryhmä kutsutaan koolle 
elokuussa. 
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Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajat ja 
varaedustajat monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään ja 
työvaliokuntaan. 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Merijärven kunnan edustajiksi 
monialaisen yhteispalveluverkoston 
- johtoryhmään kunnanjohtaja Kari Jokela ja varalle 

kunnanhallituksen pj. Kirsti Nivala 
- työvaliokuntaan Kalajoen työtoiminnan päällikkö Saija Heikkilä ja 

varalle Kalajoen hyvinvointipalvelujohtaja Anne Mäki-Leppilampi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERIJÄRVEN KUNNAN JA PARTURI-KAMPAAMO EILA RAUTION VÄLISEN 
VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 98 §  Parturi-kampaamo Eila Rautio vuokraa kunnalta liiketilan 32 m2 

Kiinteistö Oy Merijärven Säästötalosta osoite Vanhatie 10. 
Vuokraamisesta on laadittu sopimus (liite). Vuokrasopimus alkaa 
1.8.2015 ja on voimassa toistaiseksi. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Merijärven kunnan ja Parturi-

kampaamo Eila Raution välisen vuokrasopimuksen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA MERIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN VÄLINEN SOPIMUS 
TYÖPAJATOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
Khall. 99 §  Kuntien velvollisuudet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa lisääntyivät 

merkittävästi 1.1.2015. Työttömyysturvalakia muutettiin siten, että 
kunnat maksavat 50 % yli 300 päivää työttömänä olleen kuntalaisen 
työmarkkinatuesta. Valtion osuus on 50 %. Mikäli työttömyys jatkuu yli 
1000 päivää, kunnan osuus työmarkkinatuesta on 70 %. Aikaisemmin 
kunnan osuus oli 50 % yli 500 päivää työttömänä olleen 
työmarkkinatuesta. Merijärven kunnan osalta maksu on muutoksen 
myötä lähes kolminkertaistunut ja oli keväällä noin 6.000 €/kk. 

 
 Kunta on tehnyt Merijärven 4H-yhdistyksen kanssa sopimuksen 

työttömien työpajatoiminnan järjestämisestä (liite). Työpaja toimii 
huoltoaseman kiinteistössä, mutta työttömille pyritään etsimään töitä ja 
tekemistä myös muualta. Sopimus on määräaikainen 1.6.-31.12.2015, 
sen jatkoa tarkastellaan joulukuussa. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy Merijärven kunnan ja Merijärven 4H-

yhdistyksen välisen sopimuksen työpajatoiminnan järjestämisestä ajalle 
1.6.-31.12.2015. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖN MYYNTITARJOUS / RANTAEILOLA 
 
Khall. 100 § Merijärven kunnalle on tarjottu ostettavaksi kiinteistöä Kotieilola 

(Rantaeilola) RN:o 10:127 sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen. 
Kiinteistö sijaitsee Vanhantien varressa, kunnan omistaman 
Rantakummun omakotitalon naapurissa. Kiinteistöllä sijaitsee 1800-
luvulla rakennettu päärakennus sekä pienempiä piharakennuksia. 
Kiinteistöllä on sähkö- ja vesiliittymät. Kiinteistön pinta-ala on 0,63 ha. 
Hintapyyntö kiinteistöllä on 15.000 €, jossa on omistajan mukaan 
neuvotteluvaraa. 

 
 Esitys: Kotieilolan kiinteistö on näkyvällä paikalla Vanhatien varressa 

Merijärven keskustassa. Sen merkitys kuntakuvan kannalta on suuri, 
minkä takia rakennusten säilyminen kunnossa olisi suotavaa. 

 
 Merijärven kunnalla on omistuksessaan kunnan keskustassa useita 

rakentamattomia tontteja. Kotieilolan kiinteistöllä olevat rakennukset 
eivät sovellu asunto- tai muuhun käyttöön ilman mittavaa ja kallista 
remonttia. Rakennusten purkaminen on myös kallista. Kunnan 
taloustilanne on muuttunut kuluvan vuoden aikana huonompaan 
suuntaan valtionosuuksiin kohdistuvien leikkaisten takia. 

 
 Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta ei osta Kotieilolan 

kiinteistöä.   
 

Päätös: Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle tarkempaa 
valmistelua varten. 
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VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUS 
 
Khall. 101 § Kunnanvaltuusto käsitteli tarkastuslautakunnan laatiman vuoden 2014 

arviointikertomuksen kokouksessaan 22.5.2015 § 22 ja päätti antaa sen 
kunnanhallitukselle tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä varten (liite).  

 
 Tarkastuslautakunnan laatiman arviointikertomuksen mukaan 

Merijärven kunnan toiminta on ollut kokonaisuutena asetettujen 
tavoitteiden mukaista. Kunnan taloutta kuvaavat tunnusluvut ovat 
kehittyneet positiivisesti.  

 
 Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota Kehityskeskuksen 

toimintaan ja vaikutuksiin. Arviontikertomukseen on kirjattu huomio 
siitä, että toiminta ja vaikutukset eivät ole vastanneet yhtiön 
perustamiselle asetettuja toiveita. 

 
 Esitys: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 ei anna 

aiheita erityisille toimenpiteille kunnan talouden kannalta. Talouden 
pitäminen kunnossa vaatii edelleen tiukkaa seurantaa. 

 
 Kehityskeskuksen osalta elinkeinotoimen tulee terävöittää toimintaansa 

ja miettiä keinoja sen hyödyntämiseksi kunnan kehittämisessä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
TEKNISEN JOHTAJAN PALKAN VAHVISTAMINEN 
 
Khall. 102 § Kunnanhallitus valitsi 8.7.2015 § 93 teknisen johtajan viransijaiseksi RI 

Juho Aholan. Viransijaisuus kestää teknisen johtajan virkavapauden ajan 
31.12.2015 saakka. 

 
 Juho Ahola on ottanut viransijaisuuden vastaan ja aloittanut työt 

kunnassa 10.8.2015. Ahola on esittänyt lääkärintodistuksen 
terveydentilastaan. Juho Aholan kanssa on käyty neuvottelu palkasta. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus vahvistaa Juho Aholan tehtäväkohtaiseksi 

palkaksi 3.300 €/kk teknisen johtajan viransijaisuuden ajalle 10.8.-
31.12.2015. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TEOLLISUUSHALLIN TILANNE 
 
Khall. 103 § Rakennusliike Lehto Oy on vuokralla kunnan omistamassa Kalajoentien 

teollisuushallissa. Lehto on vuokrannut koko hallin pois lukien 
maalaamo, jossa oli kevään alkuun vuokralla Louhinta H. Saari Oy. 
Tällä hetkellä maalaamo on tyhjillään.  

 
 Rakennusliike Lehto tarvitsee toiminnalleen lisätilaa. Yritys on esittänyt 

kunnalle, että se vuokraa maalaamohallin. Lisäksi on keskusteltu 
maalaamon ja päähallin välisen käytävätilan rakentamisesta lämpimäksi 
tilaksi. Yrityksen haluaisi edetä hankkeessa nopeassa aikataulussa. 
Hallien välisen tilan muutostyön alustava kustannusarvio on n. 100.000 
– 150.000 €. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle ja elinkeinoasiamiehelle 

valtuudet tehdä Rakennusliike Lehto Oy:n kanssa vuokrasopimus 
maalaamon vuokraamisesta.  

 
 Kunnanhallitus hyväksyy, että maalaamon ja päähallin välisen tilan 

rakentaminen lämpimäksi aloitetaan. Hankkeesta käydään vielä 
tarkentavat neuvottelut vuokralaisen kanssa. Kun hankkeen 
kustannusarvio ja suunnitelmat tarkentuvat, investoinnista tehdään 
tarvittavat varaukset talousarvioon. 

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

asian käsittelyn aikana klo 20.10. 
  
 
 
 
 
 
LUVAN MYÖNTÄMINEN KUNNAN VAAKUNAN KÄYTTÖÖN 
 
Khall. 104 § Merijärven Kotiseutuyhdistys ry on tilaamassa kunnan vaakunalla 

varustettuja isännänviirejä. Viirit tulevat myyntiin. Kotiseutuyhdistys 
anoo kunnanhallitukselta lupaa käyttää vaakunaa isännänviirissä. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää myöntää Merijärven Kotiseutuyhdistys 

ry:lle luvan käyttää kunnan vaakunaa hankittavissa isännänviireissä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VALTUUTUS TALOUSARVIOLAINAN OTTAMISEEN 
 
Khall. 105 § 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. 
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KIINTEISTÖN MYYNTITARJOUS / SALMELA 
 
Khall. 106 §  Merijärven kunnalle on tarjottu ostettavaksi kiinteistöä Ranta (Laura 

Salmela) RN:o 10:50 sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen. 
Kiinteistö sijaitsee Vanhantien varressa kunnantoimistoa vastapäätä. 
Kiinteistöllä sijaitsee vanha päärakennus. Kiinteistöllä on sähkö-, vesi- 
ja viemäriliittymät. Kiinteistön pinta-ala on n. 2800 m2. Hintapyyntöä 
kiinteistölle ei ole esitetty. 

 
 Esitys: Asia jätetään pöydälle tarkempaa valmistelua varten. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 107 §  Kokouksen lopuksi keskusteltiin seuraavista asioista, jotka merkittiin 

tiedoksi: 
- syksyn kokousaikataulu sovittiin seuraavasti: 

o khall. 16.9. 
o khall. 14.10. 
o kvalt. 28.10. 
o khall. 11.11. 
o khall. 2.12. 
o kvalt. 16.12. 

 
 
 
 


