
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                   
 
KUNNANVALTUUSTO Nro 5 / 2015 
 
KOKOUSAIKA 16.12.2015   kello 19.00-20.30   
 
KOKOUSPAIKKA: Kilpukan ruokala 
 

Jäsenet                paikalla:            Varajäsenet järjest.:   paikalla: 
Alaranta Juhani pj. x         
Eilola Saku I vpj. -         
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  - johtaja, pöytäkirjanp.                    
Rautio Eila      x  
Sakko Antti  x  
Salmu Arvo                     x  
Saukko Hannu -  
Saukko Tapani x 
Takaeilola Juha     x    

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 39 § -  46 §  Sivut: 43 - 53 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja –aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Helaakoski ja Juha Takaeilola 
valinta taikka merkintä  
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
  Juhani Alaranta                  Kari Jokela      
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 17.12.2015     
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Erkki Helaakoski  Juha Takaeilola  
millamme. 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  23.11.2015 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Käsiteltävät asiat 
 

     
1.                      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2.                          Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
3.                                 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018  

 
4.     Lausuntopyyntö hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi  
 ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 

 
5.                                    Kiinteistön myyntitarjous / Salmela 

                          
6.   Kunnan ja Sonja ja Sakari Hiitolan välisen kaupan ja kauppakirjan  
 hyväksyminen 

 
7.                  Tuomo Perälän irtisanoutuminen teknisen johtajan virasta 

 
 8. Muut asiat 
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KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Ennen varsinaista kokousta luovutettiin kunnan kehittämispalkinto vuodelta 2015 Marisa Tofferille. 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt. 39 § 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. 40 § Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu 

aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Eilola Saku ja Takaeilola 
Juha. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Takaeilola ja Erkki 
Helaakoski. 
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KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 
 
Khall. 149 § / 2.12.2015  Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä vuoden loppuun 

mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. 
Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy kolmea vuotta koskevan 
taloussuunnitelman, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen. 
Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

 
Talousarvioon kuuluu yleisperustelut, käyttötalous- ja investointiosa 
sekä tulos- ja rahoituslaskelma. Toiminnan osalta hallintokunnat ovat 
esittäneet taloussuunnitelmassa omat toiminnalliset tavoitteet. 

 
Vuoden 2016 talousarvioehdotus on laadittu tulorahoituksen osalta 21,50 
%:n tuloveron mukaan. Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2,530 milj. 
euroa, jossa on 3,3 % kasvua vuoden 2015 talousarvioon ja 5,5 % 
kasvua vuoden 2014 tilinpäätökseen. Verotulojen kokonaiskertymäksi 
arvioidaan 2,800 milj. euroa. Valtionosuuksien määrän arvioidaan 
kasvavan 2,6 %  vuoden 2015 talousarviosta  ja pienenevän 6,9 % 
vuoden 2014 tilinpäätöksestä. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan 
4,000 milj. euroa.  

 
 Hallintokuntien esitykset kunnanhallitukselle:  
 
 Toimintakulut ovat 8.048.326 euroa, jossa kasvua vuoden 2015  

talousarvioon on 1,0 %. Toimintatuottojen arvioidaan olevan 1.458.588 
euroa, jossa on vähennystä vuoden 2015 talousarvioon 4,7 %. 
Toimintakate on -6.589.738 euroa. Vuosikate on 287.107 euroa. 
Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa 382.922 €, tilikauden 
alijäämäksi muodostuu 95.815 euroa.  

 
 Henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat 2,142 milj. euroa, jossa 

vähennystä vuoden 2015 talousarvioon on 1,1 % ja vuoden 2014 
tilinpäätökseen 0,6 %.  

 
 Palvelujen ostot eli pääasiassa maksuosuudet kunnille ovat 4,702 milj. 

euroa, kasvua edelliseen talousarvioon 3,4 % ja kasvua tilinpäätökseen 
2014 2,9 %. Henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen osuus kunnan 
toimintakuluista on yhteensä noin 85,0 %. 

 
Talousarvioesityksessä investointimenojen osuus on 1.166.025 euroa 
nettona. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen vuoden 2016 

talousarviosta. Talousarvion sitovuustaso on määritelty talous-
suunnitelmassa. 

 
 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 

taloussuunnitelman vuosille 2016-2018.  
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KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti seuraavilla muutoksilla: 
- käyttötalousmuutokset  

o kohta 4121 ja 4122  Opetus 1-6 ja opetus 7-9 lisättiin 
kotikuntakorvaustuloja 2.900 € ja kotikuntakorvausmenoja 
30.790 € 

o kohta 4502 Musiikkiopisto vähennettiin menoja 3.270 
€/vuosi vuosilta 2016-2018 

o kohta 463 Kulttuuritoimi lisättiin leader-hanke, jolle varattiin 
tuloja 43.000 € ja menoja 50.000 €/v. vuosille 2016-2017 

- investointimäärärahamuutokset 
o kohta 961 Asuinrakennukset/ Uudet rivitalot/ lisättiin 

225.000 € vuosille 2016 ja 2017, poistettiin 450.000 € 
vuodelta 2018 

o kohta 961 Asuinrakennukset/ Uusi omakotitalo/ poistettiin 
190.000 € vuodelta 2016 

o kohta 962 Hallinto- ja laitosrakennukset/ Koivupuhdon 
koulu/ asuntolapuolen remontti/ siirrettiin 10.000 € vuodelta 
2016 vuodelle 2017, poistettiin 250.000 euroa vuodelta 2017 

o kohta 963 Tehdas- ja tuotantorakennukset/ Lämpölaitos/ 
poistettiin 275.000 € 

o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Kevyen liikenteen väylä/ 
poistettiin siirrettiin 10.000 € vuodelta 2016 vuodelle 2017 

o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Skeittiparkki/ lisättiin tuloja 
8.190 € 

o kohta 971 Maa- ja vesirakenteet/ Ristivuoren ladut/ 
poistettiin 15.000 € vuodelta 2016 ja lisättiin 15.000 € 
vuodelle 2017 

o kohta 972 Vesi- ja viemärilaitos/ Vesijohto- ja 
viemäriverkosto/ Bioroottori/ lisättiin menoja 20.000 € ja 
tuloja 21.000 € 

o kohta 982 Muut koneet ja kalusto/ Hiekoituskauha/ poistettiin 
5.000 € 

 
Muutosten jälkeen vuoden 2016 käyttötalousmenot ovat 8.125.846 €, 
käyttötaloustulot 1.504.488 €, vuosikate 255.487 € ja tilikauden alijäämä 
-127.435 €. Investointimenot ovat 934.075 € ja nettoinvestoinnit 876.835 
€.  

 
Kvalt. 41 § Päätös: Talousarvion käsittelyn aikana Päivi Saukko esitti, että 

talousarvion käyttötalousosioon varataan vuodelle 2016 4.500 euron 
määräraha, josta jokaiselle vuonna 2016 syntyvälle merijärviselle 
lapselle maksetaan 150 euron vauvaraha. Esitystä kannatti Erkki 
Helaakoski. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 
 Talousarvion käsittelyn aikana Kirsti Nivala esitti, että talousarvioon 

varataan vuodelle 2016 20.000 euron investointimääräraha 
kunnantoimiston lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi maalämpöön sekä 
patteriverkoston uusimiseksi. Esitystä kannatti Päivi Saukko. Valtuusto 
hyväksyi esityksen yksimielisesti. 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
 Kunnanvaltuusto totesi, että talousarvion investointiosassa esitetyn 

monitoimikentän toteuttamiseksi ei saatu avustusta vuodelle 2016. 
Valtuusto päätti yksimielisesti siirtää monitoimikentän toteuttamisen 
vuodelle 2017.   

 
Talousarvio vuodelle 2016 hyväksyttiin yllä olevilla muutoksilla 
kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. 

 
Talousarvion sitovuus hyväksyttiin yksimielisesti kohdittain: 
- Kohta 1. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti yllä olevilla muutoksilla.  
- Kohta 2.  hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti yllä olevilla muutoksilla.  
- Kohta 3. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti yllä olevilla muutoksilla. 
- Kohta 4. hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen 

mukaisesti yllä olevilla muutoksilla.  
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuosien 2016-2018 
taloussuunnitelman ohjeellisena kunnan toiminnan lähtökohdaksi. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON 
PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI 
 
Khall. 142 § / 2.12.2015 Maan hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään päätöksillä 

sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen uudistamisesta sekä 
perustettavien itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta.  

 
Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla 
säädettävät kolme itsehallintoaluetta tukeutuen lailla säädettävän 
työnjaon mukaisesti vaativimmissa palveluissa muiden itsehallinto-
alueiden palvelurakenteisiin siten, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
maassa 15 selkeää alueellista kokonaisuutta, joilla sote-palvelut 
järjestetään.  
 
Hallituksen rahoituksen uudistamista koskevan linjauksen mukaan 
kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja 
terveydenhuollon rahoituksesta. Itsehallintoalueiden rahoitusta 
valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta, minkä 
lisäksi myös osittain alueiden omaan verotusoikeuteen perustuvaa 
ratkaisua selvitetään.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, itsehallintoalueiden 
perustamista ja aluehallintouudistusta valmistellaan sosiaali- ja 
terveysministeriön ja valtionvarainministeriön yhteisessä hankkeessa, 
jota hallinnoidaan teknisesti sosiaali- ja terveysministeriössä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen 
kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta 
lausunnot hallituksen linjauksista. Myös muut kuin jakelussa mainitut 
tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa. Lausuntopyyntöön tulee vastata 
sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä hallituksen 
linjauksista (liite). Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista 
perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös 
vapaamuotoiselle kommentoinnille. 
 
Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueet muodostetaan 
maakuntajaon pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausunnossaan 
kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 
itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan 
kannanottonsa. Sen vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on 
kohdistettu valtuustoille. Itsehallintoalueeseen sijoittumista koskevaan 
kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kantana. Annetut 
lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen laatimisessa. Hallituksen 
esityksestä pyydetään lausunnot keväällä 2016. 
 
Kuntaan toimitettu lausuntopyynnön tausta-aineisto on toimitettu 
kunnanhallituksen jäsenille sähköisesti. Materiaali löytyy myös internetistä 
osoitteesta http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot.  
 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle lausuntopyynnön osalta 
seuraavaa: 
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1. Valtuusto päättää kunnille suunnatun lausuntopyynnön kysymykseen 
nro 3  annettavasta vastauksesta (Minkä nykyisen maakunnan 
pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo 
perustelluksi kuulua?). 

2. Valtuusto käy tarpeellisen keskustelun lausuntopyynnön muista 
kysymyksistä. 

3. Valtuusto valtuuttaa kunnanhallituksen vastaamaan lausuntopyynnön 
muihin kysymyksiin vastausajan 28.1.2016 puitteissa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Kvalt. 42 §  Päätös: Kunnanvaltuusto päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä 

varten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANVALTUUSTO 16.12.2015  

Pöytäkirja tarkastettu 
Valtuusto 

 
KIINTEISTÖN MYYNTITARJOUS / SALMELA 
 
Khall. 106 § / 18.8.2015  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. 
 
Khall. 136 § / 11.11.2015  Kunta teki kiinteistöstä tarjouksen, joka sisältää sähkö-, vesi- ja 

viemäriliittymien tämän hetkiset arvot sekä tontin hinnan 1 €/m2 
seuraavasti: 

                                             sähköliittymä  2.419 € 
 vesiliittymä  1.100 € 
 viemäriliittymä  1.800 € 
 tontti  2.800 € 
 yhteensä  8.119 € 
 
Kiinteistön omistajat ovat hyväksyneet tarjouksen. 
 
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta ostaa kiinteistön 
Ranta 8.119 eurolla. 
 
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kiinteistön kauppaan varataan 
määräraha talousarvioon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Kvalt. 43 § Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti varata kiinteistön 

kauppaan määrärahan kuluvan vuoden talousarvioon. 
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KUNNAN JA SONJA JA SAKARI HIITOLAN VÄLISEN KAUPAN JA KAUPPAKIRJAN 
HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 150 § / 2.12.2015  Sonja ja Sakari Hiitola haluavat ostaa Merijärven kunnalta tilan 

Kotiranta 483-403-3-84. Tila sijaitsee Merijärventien ja Salonniementien 
välisellä alueella. Tilan koko on  9447 m2 ja hinta 4.500 €. Tilalla ei ole 
rakennuksia eikä kauppaan kuulu irtaimistoa. Ostajien tarkoituksena on 
rakentaa tilalle omakotitalo. 

 
Kaupasta on laadittu kauppakirja (liite).  

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaupan ja kauppakirjan ja esittää ne 

edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 44 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TUOMO PERÄLÄN IRTISANOUTUMINEN TEKNISEN JOHTAJAN VIRASTA 
 
Khall. 151 § / 2.12.2015  Kunnanhallitus on myöntänyt 20.5.2015 § 73 tekninen johtaja Tuomo 

Perälälle virkavapauden virastaan 31.12.2015 saakka.  
 
 Perälä on toimittanut 2.12.2015 kunnanhallitukselle ja 

kunnanvaltuustolle osoitetun kirjeen, jossa hän irtisanoutuu teknisen 
johtajan virasta toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi. 

 
 Hallintosäännön 17 § mukaan irtisanomisesta, eron myöntämisestä ja 

lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa 
työntekijän työsopimussuhteeseen. Hallintosäännön 14 § mukaan 
valtuusto valitsee kunnanjohtajan sekä hallintokuntien osastopäälliköt. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää 

Tuomo Perälälle eron teknisen johtajan virasta 1.1.2016 alkaen. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 45 §                       Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
Kvalt. 46 §  Kokouksen lopuksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
- Valtuuston pj. Juhani Alaranta kiitti luottamushenkilöitä ja 

viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua. 
- kunnanjohtaja Kari Jokela kiitti kunnan henkilöstön puolesta 

luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hyvää joulua. 
 

 


