
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 
 
KOKOUSAIKA 2.3.2016   kello 16.00-17.00   
 
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 - 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.         x 
Jokela Kari    Kunnanjoht., pöytäkirjanp.       x 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 31 - 37 §  Sivut: 32 - 38 
 
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 4.3.2016   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Heikki Kalapudas  Kari Lahti 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  9.3.2016 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
31 §       Laajakaistayhteyden tarjoaminen kaikille merijärvisille 

kotitalouksille 
 
32 §     Liite  Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitys 
 
33 §  Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 
 
34 §     Liite  Tilinpäätöksen 2015 ennakkotietoja 
 
35 §  Pöytäkirjat 
 
36 §  Saapuneet kirjeet 
 
37 §  Muut asiat



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 2.3.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
LAAJAKAISTAYHTEYDEN TARJOAMINEN KAIKILLE MERIJÄRVISILLE 
KOTITALOUKSILLE 
 
Khall. 31 § Merijärven kunta on kunnanvaltuuston päätöksellä 3.2.2016 § 5 

päättänyt osallistua perustettavaan kuituverkko-osuuskuntaan. 
Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa nopea laajakaistaverkko 
alueelle. Samalla Merijärven kunta on päättänyt ottaa laajakaistaverkon 
rakentamisen ja ylläpitämisen tehtäväkseen osuuskunnan kautta. 
Toteutuakseen hanke vaatii, että vähintään 60 % kunnan kotitalouksista 
tulee liittyä laajakaistaverkon käyttäjiksi, kotitalouksia Merijärvellä on n. 
440 kpl. Liittymän hinta tulee olemaan 100 €. 

 
 Merijärven kunta täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Kunta itsenäistyi 

Pyhäjoen emäseurakunnasta vuonna 1866. Itsenäistymisensä jälkeen 
kunta ja kuntalaiset ovat kokeneet monet raskaatkin ajanjaksot. 
Merijärviset ovat kuitenkin aina katsoneet vakaasti tulevaisuuteen 
uskoen huonoinakin aikoina parempien aikojen vielä koittavan. 

 
 Kuituverkko-osuuskuntaan osallistuminen ja laajakaistaverkon 

rakentaminen kunnan alueelle tuo digitaalisen maailman 
mahdollisuuksineen kuntalaisten ulottuville. Nopea kiinteä 
tietoliikenneverkko mahdollistaa uusien digitaalisten palvelujen 
hyödyntämisen elämän eri osa-alueilla, yritysten toimimisen haja-
alueella ilman verkko-ongelmia ja avaa kuntalaisille asuinpaikastaan 
riippumatta pääsyn tietoliikenneverkkoon. Nopea ja häiriötön 
tietoliikenneyhteys on edellytys tulevaisuuden luomisessa. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että juhlavuoden kunniaksi 

Merijärven kunta tarjoaa kaikille vakituisesti asutuille merijärvisille 
kotitalouksille mahdollisuuden liittyä ilmaiseksi suunnitteilla olevaan 
laajakaistaverkkoon. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 2.3.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
VESTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS 
 
Khall. 32 § Vestia Oy:n (ent. Jokilaaksojen Jäte Oy) nykyinen voimassa oleva 

osakassopimus on solmittu vuonna 1999. Se on laadittu yhtiön 
perustamisvaiheessa ja sisältää moniayhtiön perustamiseen liittyviä 
asioita. 

 
 Yhtiö on toiminut jo 15 vuotta. Toiminta on monilta osin kehittynyt 

perustamisvaiheesta ja saavuttanut vakiintuneen toimintamallin. 
Jätehuoltoa ohjaava jätelainsäädäntö on myös muuttunut yhtiön 
toiminta-aikana useita kertoja. Viimeisin jätelain kokonaisuudistus tuli 
voimaan 1.5.2012. 

 
 Vanhentunut osakassopimus sekä uudistunut lainsäädäntö ovat 

aiheuttaneet tarpeen päivittää Vestia Oy:n osakassopimusta. Edellisen 
kerran osakassopimusta yritettiin päivittää vuonna 2011-2012. 
Merijärven kunnanvaltuusto hyväksyi päivityksen 31.10.2011 § 33. 
Tuolloin eräiden kuntien päätöksistä valitettiin hallinto-oikeuksiin, jotka 
kumosivat päätökset tietyiltä osin. Näin ollen osakassopimuksen muutos 
ei tullut voimaan, koska osakassopimuksen mukaista kaikkien kuntien 
yksimielistä päätöstä ei ollut. 

 
 Hallinto-oikeuksien päätösten jälkeen valmistelutyöryhmä teki uuden 

luonnoksen osakassopimuksesta (liite). Siinä on korjattu hallinto-
oikeuksien kumoamat asiat. Luonnoksesta pyydettiin Kuntaliitos 
lausunto, jonka mukaiset asiat on myös huomioitu. Luonnos esiteltiin 
Vestia Oy:n osakaskokouksessa 30.10.2015. Osakaskokous hyväksyi 
luonnoksen ja päätti, että päivitetty osakassopimus lähetetään 
osakaskuntien hyväksyttäväksi tavoitteena hyväksyä se 30.4.2016 
mennessä. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy 

päivitetyn Vestia Oy:n osakassopimuksen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 2.3.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Khall. 33 §  KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston 

päätösten laillisuusvalvontaa. 
 
  Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 24.2.2016 pidetyn kunnanvaltuuston 

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

  
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILINPÄÄTÖKSEN 2015 ENNAKKOTIETOJA 
 
Khall. 34 § Kunnan kirjanpito on ostoreskontran osalta suljettu helmikuun alussa, eli 

sen jälkeen viime vuoden laskuja ei ole enää kirjattu vuoden 2015 
kirjanpitoon. Myös oikaisukirjaukset, sisäiset siirrot, poistot ym. on 
pääosin tehty.  

 
 Tämän hetkisen tilanteen mukaan toimintatuotot toteutuivat vuonna 

2015 hieman talousarviota suurempina (toteutumaprosentti 104,1 %), 
samoin toimintamenot ylittivät arvioidun (102,6 %) (liite). Verotulot ja 
valtionosuudet toteutuivat hieman odotettua paremmin. Vuoden lopussa 
vuosikate oli alustavan tiedon mukaan 244.205 € ja tulos oli 
alijäämäinen 155.953 €.  

 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 2.3.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 35 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:  

- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 25.2.2016 
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 29.2.2016  
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 11.2.2016-2.3.2016  

 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä otto-
kelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 36 § POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

- Lastensuojelun määräaikojen valtakunnallinen valvonta 
 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
- Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksesta vuodelle 

2016 
 

KAINUUN PRIKAATI / POHJOIS-POHJANMAAN JA KAINUUN 
ALUETOIMISTO 
- Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston kutsuntakertomus 

2015 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 2.3.2016  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 37 §  Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka 

merkittiin tiedoksi: 
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Skeittipuistohanke on saanut 

myönteisen rahoituspäätöksen Rieska-Leader ry:ltä 
- Merijärven ja Alavieskan yhteinen työllisyyshanke on saamassa 

rahoituksen  
- seuraava kunnanhallituksen kokous on siirretty, pidetään 29.3. 
 

 


