
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                   
 
KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 
 
KOKOUSAIKA 13.4.2016   kello 19.00-20.30   
 
KOKOUSPAIKKA: Kilpukka-sali 
 

Jäsenet                paikalla:            Varajäsenet järjest.:   paikalla: 
Alaranta Juhani pj. x Takaeilola Raimo       x 
Eilola Saku I vpj. - Pudas Jaana        x 
Saukko Päivi II vpj. x         
Helaakoski Erkki x  
Kalapudas Heikki x  
Lahti Kari  x   
Nivala Esko  - Muut saapuvilla olleet:  paikalla: 
Nivala Kirsti  x Jokela Kari  kunnan-               x 

  Perälä Juha  x johtaja, pöytäkirjanp.                    
Rautio Eila      x  
Sakko Antti  -  
Salmu Arvo                     x  
Saukko Hannu x  
Saukko Tapani x 
Takaeilola Juha     -    

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 16 § -  22 §  Sivut: 24 - 31 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja –aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvo Salmu ja Hannu Saukko 
valinta taikka merkintä  
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
  Juhani Alaranta                  Kari Jokela      
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 18.4.2016     
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Arvo Salmu   Hannu Saukko 
millamme. 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  20.4.2016 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Käsiteltävät asiat 
 

 
     

1.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

2.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

3.   Vestia Oy:n osakassopimuksen päivitys 
 

4.   Merijärven kunnan kaavoituskatsaus 2016  
 

5.   Takauksen myöntäminen Merijärven 4H-yhdistykselle 
matkahuoltotoimintaa varten 

  
 6.   Valtuutettujen ja kuntalaisten tekemät aloitteet 

  
7.        Muut asiat 
 

                
  

 
 

  
 

 
 

   

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt. 16 § Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu valtuuston määräämällä 

tavalla kuntatiedotteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. 
 
 Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta 

valtuutetuista on saapuvilla. 
 

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kvalt. 17 § Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu 

aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Salmu Arvo ja Saukko 
Hannu. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvo Salmu ja Hannu Saukko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
VESTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITYS 
 
Khall. 32 § / 2.3.2016 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. 
 
Kvalt. 18 § Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Vestia Oy:n toimitusjohtaja Antero Isokoski 

oli kokouksessa paikalla tämän pykälän käsittelyn alussa esittelemässä 
valtuutetuille Vestia Oy:n uutta osakassopimusta ja toimintaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
MERIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2016  
 
Khall. 39 § / 29.3.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään 

kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa 
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät 
ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti 
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut 
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, 
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. 

 
Aluearkkitehti on laatinut Merijärven kunnan kaavoituskatsauksen 
vuodelle 2016 (liite). 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen 2016 esitetyssä 

muodossa ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 19 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Erkki Helaakoski jätti tämän pykälän 
käsittelyn aikana valtuustolle aloitteen asemakaavan laajentamiseksi 
Salonniementien ja Merijärventien väliselle alueelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN MERIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSELLE MATKAHUOLTO-
TOIMINTAA VARTEN 
 
Khall. 42 § / 29.3.2016  Merijärvellä ei ole tällä hetkellä Matkahuollon toimipistettä. Merijärven 

4H-yhdistys on käynyt neuvotteluja Matkahuollon kanssa 
asiamiespisteen perustamiseksi vanhalle huoltoasemalle. Perustamista 
varten asiamiespisteen perustaja joutuu antamaan Matkahuollolle 
takauksen, joka Merijärven osalta on 1.500 €. 

 
 4H-yhdistys on tiedustellut, voisiko kunta ottaa osaa Matkahuollon 

toimipisteen perustamiseen maksamalla takauksen. 
 
 Esitys: Annetaan kokouksessa. 
 

Kunnanjohtaja antoi kokouksessa seuraavan esityksen: 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Merijärven kunta sitoutuu 
omavelkaisesti takaamaan Oy Matkahuolto Ab:n asiamiestehtäviä 
hoitavan Merijärven 4H-yhdistyksen sen velan, koron ja perimiskulut, 
kuitenkin enintään 1.500 euroa, jotka mahdollisesti aiheutuvat sanotusta 
asiamiehen tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta kyseisessä 
tehtävässä. 

 
 Takaus myönnetään ehdolla, että asiamies sitoutuu sallimaan Merijärven 

kunnan suorittamaan asiakaspalvelusopimuksen mukaiseen 
asiamiestoimintaan kohdistuvia tarkastuksia. 

 
  Takaus on voimassa enintään kolme vuotta. 
  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 20 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET 
 
Khall. 40 § / 29.3.2016  Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on 

oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista 
asioista. Aloitteet annetaan valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden 
käsittelyn jälkeen puheenjohtajalle. Aloitteet toimitetetaan 
kunnanhallituksen käsittelyyn tarpeellisia toimenpiteitä varten. 
Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo 
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta 
on ryhdytty. 

 
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on huhtikuun loppuun 
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista 
asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 

 
Vuoden 2015 aikana valtuutetut jättivät yhden aloitteen. Erkki 
Helaakoski esitti 3.2.2015 päivätyllä aloitteella Kuntaliiton 
ansiomerkkien hakemista ansioituneille kunnan viran- ja 
toimenhaltijoille. 

 
Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 18.2.2015 § 30. 
Kunnanhallitus päätti, että aloite otetaan huomioon kunnan 150-
vuotisjuhlan valmistelussa. Aloite merkittiin loppuun käsitellyksi. 

 
Vuoden 2015 aikana kuntalaiset jättivät yhden aloitteen. Tuula Alin-
Biari Musafiri esitti 20.8.2015 kuntaan toimitetussa aloitteessaan 
Syyrian pakolaisten vastaanottamista kuntaan. 

 
Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 14.9.2015 § 108. 
Kunnanhallitus päätti, että kunta ei tällä hetkellä pysty vastaanottamaan 
pakolaisia.  

 
Esitys: Kunnanhallitus esittää vuoden 2015 aikana valtuutettujen ja 
kuntalaisten tekemät aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet 
valtuustolle tiedoksi. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 21 §  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 13.4.2016  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
MUUT ASIAT 
 
Kvalt. 22 §  Kokouksen lopuksi valtuusto keskusteli seuraavista asioista, jotka 

merkittiin tiedoksi: 
- Päivi Saukko toi esille, että kuntalaiset kaipaavat lisää tietoa 

valokuituhankkeesta. Kj. kertoi, että asiasta tullaan järjestämään 
tilaisuuksia osakaskunnissa. 

- Raimo Takaeilola toi tiedoksi Ristivuoren laskettelurinteen hissin 
heikon kunnon. 

- Tapani Saukko esitti, että Ristivuoren uudet latupohjat tulee hakettaa 
loppuun ja ympäristöä siistiä. 

 


