
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 
KUNNANHALLITUS Nro 5 / 2014 
 
KOKOUSAIKA 21.5.2014   kello 18.30-20.30   
 
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 - 
Lastikka Virpi - Leppikorpi Jenna x 
Pudas Jaana  x Saukko Tapani - 
Takaeilola Juha x Eilola Sanna  - 
   
Muut saapuvilla olleet:                   paikalla:

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

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 53 - 68 §  Sivut: 52 - 63 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Kalapudas ja Kari Lahti 
valinta taikka merkintä           
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala             Kari Jokela                       
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 26.5.2014   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Heikki Kalapudas  Kari Lahti 
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  28.5.2014 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 
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53 §  Virpi Lastikan irtisanoutuminen kunnan luottamustoimista 
 
54 §  Juha Perälän kutsuminen kunnanvaltuuston jäseneksi 
 
55 §  Jäsenen valitseminen kunnanhallitukseen 
 
56 §  Edustajan nimeäminen Ylivieskan seutukuntayhdistyksen valtuustoon 
 
57 §  Varajäsenen nimeäminen  Kalajoen perusturvalautakuntaan 
 
58 §  Kunnanhallituksen edustajan määrääminen vapaa-aikalautakuntaan 
 
59 § Lausuntopyyntö kuntarakennelain mukaisen erityisen 

kuntajakoselvityksen asettamisesta 
 
60 §     Liite Lausunto Fennovoima Oy:n hakemukseen valtioneuvoston 6.5.2010 

periaatepäätöksen täydentämiseksi  
 
61 §  Itsenäisyyspäivän kunniamerkkiesitykset vuodelle 2014 
 
62 §  Kunnan edustus vuoden 2014 kutsunnoissa 
 
63 §  Huoltoasemakiinteistön vuokrasopimuksen irtisanominen 
 
64 §     Liite  Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle 
 
65 §     Liite  Talouden tilanne 31.3.2014 
 
66 §  Pöytäkirjat 
 
67 §  Saapuneet kirjeet 
 
68 §  Muut asiat



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 21.5.2014  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 
 

 
Ennen kokouksen alkua kunnanhallitus tutustui kunnan rakennuttamaan uuteen rivitaloon 
Riihitiellä. 
 
 
 
VIRPI LASTIKAN IRTISANOUTUMINEN KUNNAN LUOTTAMUSTOIMISTA 
 
Khall. 53 § Virpi Lastikka on pyytänyt eroa kaikista Merijärven kunnan 

luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muuton takia. Hän on muuttanut 
toiselle paikkakunnalle toukokuun alusta alkaen, jolloin hän on 
menettänyt vaalikelpoisuutensa Merijärven kunnan luottamustehtäviin. 
Virpi Lastikka on toiminut kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen 
jäsenenä, kunnan edustajana Ylivieskan seutukuntayhdistyksen 
valtuustossa, Kalajoen kaupungin perusturvalautakunnan varajäsenenä 
sekä useissa muissa luottamustehtävissä. 

 
Kuntalain 33 § mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on 
henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Virpi 

Lastikalle eron kaikista Merijärven kunnan luottamustehtävistä 
vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. Päätös pannaan toimeen heti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
JUHA PERÄLÄN KUTSUMINEN KUNNANVALTUUSTON JÄSENEKSI 
 
Khall. 54 §  Mikäli valtuutetulle myönnetään ero kunnanvaltuustosta, eronneen tilalle 

on kutsuttava varavaltuutettu varsinaiseksi valtuutetuksi.  
 
 Merijärven kunnanvaltuuston keskustapuolueen ryhmän ensimmäinen 

varavaltuutettu on Juha Perälä. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto kutsuu Juha 

Perälän valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Virpi Lastikan  tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Päätös pannaan toimeen heti. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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JÄSENEN VALITSEMINEN KUNNANHALLITUKSEEN  
 
Khall. 55 § Virpi Lastikka on toiminut Merijärven kunnanhallituksessa  varsinaisena 

jäsenenä. Mikäli hänelle myönnetään ero kunnan luottamustehtävistä, 
tulee hänen tilalleen valita uusi jäsen kunnanhallitukseen toimikaudeksi 
2013-2014. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee uuden 

jäsenen kunnanhallitukseen Virpi Lastikan tilalle hallituksen jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi 2013-2014. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN 
VALTUUSTOON 
 
Khall. 56 §  Virpi Lastikka on toiminut Merijärven kunnan edustajana Ylivieskan 

seutukunnan seutuvaltuustossa. Mikäli hänelle myönnetään ero kunnan 
luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen nimetä uusi edustaja 
seutuvaltuustoon. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää  uuden edustajan 

Ylivieskan seutukuntayhdistyksen valtuustoon Virpi Lastikan tilalle 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN  KALAJOEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN 
 
Khall. 57 §  Virpi Lastikka on toiminut Juhani Alarannan varajäsenenä Kalajoen 

kaupungin perusturvalautakunnassa. Mikäli hänelle myönnetään ero 
kunnan luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen nimetä lautakuntaan 
uusi varajäsen. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää uuden varajäsenen 

Kalajoen kaupungin perusturvalautakuntaan Virpi Lastikan tilalle jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTAAN 
 
Khall. 58 § Hallintosäännön 28 § mukaan kunnanhallitus määrää toimielimiin 

edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 
Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai 
kunnanjohtaja. 

 
 Virpi Lastikka on määrätty kunnanhallituksen edustajaksi  kunnan 

vapaa-aikalautakuntaan. Mikäli hänelle myönnetään ero kunnan 
luottamustehtävistä, tulee hänen tilalleen määrätä uusi kunnanhallituksen 
edustaja vapaa-aikalautakuntaan hallituksen toimikaudeksi 2013-2014. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus määrää edustajansa vapaa-aikalautakuntaan Virpi 

Lastikan tilalle hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2013-2014. 
 
 Päätös: Kunnanhallituksen edustajaksi vapaa-aikalautakuntaan jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi 2013-2014 määrättiin Heikki Kalapudas. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAIN MUKAISEN ERITYISEN 
KUNTAJAKOSELVITYKSEN ASETTAMISESTA 
 
Khall. 59 § Kuntarakennelain (1698/2009) 15 § mukaan kuntajaon muuttamista 

koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta 
perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi erityisen 
kuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö asettaa kyseessä olevia 
kuntia kuultuaan yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän. 

 
 Kuntarakennelaissa (478/2013) säädetään kuntarakenneuudistuksen 

toteuttamisesta. Laissa määritellään ne perusteet, joiden mukaan 
kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdistymistä yhdessä muiden 
kuntien kanssa. Merijärven kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 
13.11.2013 § 127 jätetyllä kyselyllä ilmoittanut selvittävänsä 
yhdistymistä Kalajoen kaupungin kanssa. Kalajoen kaupunki on 
ilmoittanut selvitysalueekseen Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen 
kunnat.  

 
 Valtiovarainministeriö on katsonut perustelluksi käynnistää 

kuntarakennelain 4. luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen 
Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien välillä. Ko. 
kuntien on kuntarakennelain mukaan selvitettävä yhdistymistä, koska ne 
täyttävät lain työssäkäyntiperusteen. 

 
 Koska Kalajoen kaupunki on ilmoittanut selvittävänsä yhdistymistä mm. 

Pyhäjoen kunnan kanssa ja Merijärven kunta on ilmoittanut selvittävänsä 
yhdistymistä Kalajoen kaupungin kanssa, Kalajoelle ja Merijärvelle on 
varattu mahdollisuus osallistua erityiseen selvitykseen. Kaikilta kunnilta 
pyydetään lausunto osallistumisesta erityiseen kuntajakoselvitykseen. 

 
 Suostumuksensa kuntajakoselvittäjäksi on antanut HM, ekonomi 

Kaarina Daavittila. 
 
 Esitys: Merijärven kunta on kunnanhallituksen päätöksellä 13.11.2013 § 

127 ilmoittanut kuntarakennelain 4 h § 1 momentin mukaisesti 
selvittävänsä yhdistymistä Kalajoen kaupungin kanssa. Merijärven kunta 
tekee moninaista yhteistyötä Kalajoen kaupungin kanssa, 
merkittävimpänä sosiaali- ja terveystoimen palvelut, jotka Kalajoki 
isäntäkuntana tuottaa Merijärvelle. Yhteistyö Raaheen ja Raahen 
alueelle on Merijärveltä hyvin vähäistä. Myöskään kuntalaisten 
asiointiliikenne ei suuntaudu Raahen suuntaan. 

 
 Lausuntonaan Merijärven kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta 

ei osallistu Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien 
väliseen erityiseen kuntajakoselvitykseen. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N HAKEMUKSEEN VALTIONEUVOSTON 6.5.2010 
PERIAATEPÄÄTÖKSEN TÄYDENTÄMISEKSI 
 
Khall. 60 § Fennovoima Oy on jättänyt valtioneuvostolle ydinvoimalaitoshanketta 

koskevan hakemuksen, jolla se pyytää valtioneuvostolta päätöstä, joka 
täydentää vuonna 2010 tehtyä periaatepäätöstä siten, että voimassa oleva 
periaatepäätös täydennyksen jälkeen vahvistaa Fennovoiman hankkeen 
edelleen olevan ydinenergialain (990/1987) 11 § tarkoittamalla tavalla 
yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. 

 
 Valtioneuvosto antoi 6.5.2010 Fennovoimalle periaatepäätöksen, jonka 

eduskunta vahvisti 1.7.2010. Koska Fennovoiman hankkeessa on 
periaatepäätöksen myöntämisen jälkeen tapahtunut muutoksia, 
Fennovoima hakee täydennystä voimassa olevaan periaatepäätökseen 
niiltä osin kuin hanke on muuttunut. Vuoden 2010 periaatepäätös on 
nähtävissä työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla osoitteessa 
www.tem.fi.  

 
 Periaatepäätös on valtioneuvoston kannanotto siihen, onko esitetty 

uuden ydinvoimalaitoksen toteuttaminen yhteiskunnan kokonaisedun 
mukaista. Lopullisesta vahvistuksesta myönteiselle periaatepäätökselle 
päättää eduskunta. Myönteinen päätös on edellytyksenä sille, että 
hankkeesta vastaava voi tehdä sitovia sopimuksia laitoksen 
rakentamisesta. 

 
 Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Pyhäjoen naapurikuntia sekä muita 

tahoja antamaan lausuntonsa hakemuksesta. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa Fennovoima 

Oy:n hakemuksesta seuraavan lausunnon: 
 
 Fennovoima Oy:n Pyhäjoelle suunnittelema ydinvoimala on niin alueen, 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuin koko maankin mittakaavassa 
erittäin merkittävä hanke. Hankkeen merkittävyys alueen kunnille ja 
yrityksille on iso. Ydinvoimalahankkeen työllisyysvaikutukset ovat 
merkittävät. Nykyisessä talouden tilanteessa alue ja koko Suomi 
tarvitsee ydinvoimalahankkeen tapaisia isoja taloudellisia investointeja. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2014   
 
Khall. 61 § Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus ovat pyytäneet esitykset kuntien ja 
kuntayhtymien luottamushenkilöille sekä kunnallishallinnon ja alaisensa 
valtion paikallishallinnon virkamiehille ja työntekijöille myönnettävistä 
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien 
kunniamerkeistä. 

 
 Esityksen tulee perustua asianomaisen henkilön ansioihin. 

Kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa 
lyhytaikaisen toimikauden aikana. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus tekee esityksen itsenäisyyspäivän kunnia-

merkeistä. 
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä 
Teija Salmelalle ja Tuula Alin-Biari Musafirille.  
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KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2014 KUTSUNNOISSA 
 
Khall. 62 § Merijärven ja Alavieskan yhteinen kutsuntatilaisuus järjestetään 

Merijärvellä 7.10.2014. Kutsunnat koskevat vuonna 1996 syntynyttä 
ikäluokkaa. 

 
 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää alueen kuntia nimeämään 

edustajansa ja näiden varahenkilöt vuoden 2014 kutsuntalautakuntiin. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan ja tälle 

varahenkilön vuoden 2014 kutsuntalautakuntaan. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajaksi vuoden 

2014 kutsuntalautakuntaan Antti Sakon ja varalle Tapani Saukon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUOLTOASEMAKIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 
 
Khall. 63 § Emilio Kids Oy / Päivi Pajala on irtisanonut kunnan kanssa tekemänsä 

vuokrasopimuksen huoltoasemakiinteistöstä 1.5.2014 alkaen. 
Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta sekä 
vuokralaisen että vuokranantajan osalta. Vuokralainen on kuitenkin 
ilmoittanut lopettavansa toiminnan huoltoasemakiinteistössä 1.6.2014 
alkaen.  

 
 Esitys: Kunnanhallitus merkitsee irtisanomisen tiedoksi ja keskustelee 

jatkotoimenpiteistä. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus merkitsi irtisanomisen tiedoksi. 
 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että polttoaineenmyynti muutetaan 

tapahtuvaksi pelkästään automaatin kautta ja tyhjilleen jäävään 
kahviotilaan etsitään vuokralaista. 
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VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Khall. 64 § Tilintarkastajat ovat pyytäneet kuntien sekä kuntayhtymien johdolta eli 

kunnanhallituksen puheenjohtajalta ja kunnanjohtajalta kirjallisia 
vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistuskirjeet tai 
vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat nykyisin pyytävät 
vuosittain tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä ennen 
tilintarkastuskertomuksen antamista. 

  
Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä, 
että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat 
tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset 
tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja 
velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten.  
 
Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että 
vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon 
odotetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioista tai 
sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja 
pystyäkseen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset. 
 
BDO Audiator Oy on pyytänyt Merijärven kunnanhallitukselta 
allekirjoitetun vahvistusilmoituskirjeen liittyen tilikauden 1.1.-
31.12.2013 tilintarkastukseen (liite). Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja 
kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet kirjeen kunnanhallituksen puolesta. 
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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TALOUDEN TILANNE 31.3.2014  
 
Khall. 65 § Toimintatuotot 31.3.2014 olivat 383.509 € talousarvion toteutuman 

ollessa 26,8 % (tasainen kertymä 25 %). Toimintakulut olivat 1.875.112 
€, toteutuma 23,7 %. Verotulojen kertymä oli 716.786 € (27,3 %) ja 
valtionosuuksien 1.056.819 € (25,5 %). 

 
 Vuosikate 31.3.2014 oli 302.818 €. 
 
 Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAT 
 
Khall. 66 § Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: 

- Sivistyslautakunta 22.4.2014  
- Tekninen lautakunta 22.4.2014  
- Vapaa-aikalautakunta 6.5.2014  
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 19.3.-20.5. 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä ottokelpoisiin 
päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall 67 § POHJOIS-POHJANMAAN ALUEHALLINTOVIRASTO 

- Päätös vuoden 2013 perustoimeentulotuen kustannuksiin 
suoritettavasta lopullisesta valtionosuudesta 

 
POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA 
- Kutsu Pohjois-Suomen kunnille sote-uudistusta valmistelevaan 

kokoukseen 12.8.2014 Ouluun 
 
SIIKALATVAN KUNTA 
- Kutsu kunnallisneuvos Raimo Tievan läksiäisiin 2.6.2014  

 
VESTIA OY 
- Sitoumuksen palautus / Haapaveden ja Ylivieskan kaatopaikat 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Khall. 68 § Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista jotka 

merkittiin tiedoksi: 
- Kunnanjohtaja esitti muutoksen kunnanhallituksen alkuvuoden 

kokousaikatauluun siten, että seuraava kokous pidetään 
aikaisemmasta poiketen 16.6.  

 
 


