
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                   
 
KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2015 
 
KOKOUSAIKA 4.11.2015   kello 19.00-19.45   
 
KOKOUSPAIKKA: Kilpukan ruokala 
 

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

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

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 28 § -  38 §  Sivut: 30 - 42 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja –aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvo Salmu ja Tapani Saukko 
valinta taikka merkintä  
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja                         Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
  Juhani Alaranta                  Kari Jokela      
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 11.11.2015     
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Arvo Salmu   Tapani Saukko  
millamme. 
 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  11.11.2015 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos
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Käsiteltävät asiat 
 

     
1.                      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
2.                          Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
3.                                 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016  

 
4.  Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016 

 
5.                                    Investointimäärärahan siirto paloasemalle 

 
6.                                 Investointimäärärahan siirto kevyenliikenteen väylälle 

 
7.   Investointimäärärahan siirto kirjastolle   

 
8.                  Määrärahan siirtoanomus vuodelle 2015 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kvalt. 28 § 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. 29 § Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu 

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

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arvo Salmu ja Tapani Saukko. 
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 
 
Khall. 117 §/14.10.2015 Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 66 §).  
 
 Merijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 21,00 % vuoden 2013 

alusta. Vuonna 2012 tuloveroprosentti oli 20,50 %, vuosina 2010-2011 
tuloveroprosentti oli 20,00 %. Efektiivinen eli nimellinen veroaste on 
vuonna 2015 ollut kuitenkin vain 12,97 %. Vuodesta 2013 alkaen 
efektiivinen veroaste on laskenut 0,27 %-yksikköä, vaikka 
tuloveroprosentti on pysynyt samana (liite). Efektiivinen veroaste 
saadaan veronalaisista ansiotuloista ja verosta tehtävien vähennysten 
jälkeen. Merijärvellä efektiivinen veroaste on pienimpiä koko maassa.   

 
Verohallituksen ilmoituksen mukaan Merijärven kunnan vuoden 2014 
maksuunpantava tulovero on 2.430.430 €, jossa on kasvua edelliseen 
vuoteen 1,3 %. Kuluvana vuonna maksuunpantava vero on 
ennakkoarvion mukaan 2.470.893 €. Vuonna 2014 on tilitetty kunnalle 
tuloveroa yhteensä 2.482.176 € , jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 
0,2 %.       
  
Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 31.9. mennessä (mukana myös 
takautuvia veroeriä)  on 2.020.311 euroa, jossa on kasvua edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,8 %.  
 
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan koko maassa kuluvana 
vuonna 2,2 % edellisestä vuodesta ja 0,5 % kuluvasta vuodesta vuoteen 
2016. Verotettavan tulon arvioidaan pienenevän kuluvana vuonna 4,6 % 
edellisestä vuodesta ja kasvavan 2,4 % kuluvasta vuodesta vuoteen 
2016. Toisaalta ansiotuloista tehtävien vähennysten osuus kasvaa 2,0 % 
kuluvasta vuodesta vuoteen 2016 jolloin veropohja kasvaa vain 1,9 %. 
 
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2016 toimitetaan 
kunnanhallitukselle 15.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille 
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 0,6 % vuoden 2015 
talousarvion tasosta. Kuluvan vuoden aikana voimakkaasti kasvaneiden 
erijoissairaanhoidon kustannusten kattamiseen on vuoden 2016 
talousarvioon sovittu varattavan 60.000 euron määräraha.  

 
Kunnallisverotulojen on arvioitu hieman kasvavan vuodelle 2016, tosin 
kasvu ei riitä kattamaan käyttökustannusten kasvun vaikutuksia. 
Yhteisöveron tuotto pienenee n. 15 % kuntien jako-osuuden 
määräaikaisen korotuksen päättyessä vuoden 2015 lopussa. 
Kiinteistöveron tuotto säilyy lähes ennallaan.  
 
Kunnan saamat valtionosuudet pienenivät merkittävästi vuoden 2015 
aikana, leikkaukset olivat 320.000 €. Ennakkotietojen mukaan 
valtionosuudet kasvavat hieman vuodelle 2016. Ennakkolaskelmien 
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mukaan vuoden 2016 talousarvio on jäämässä voimakkaasti 
alijäämäiseksi nykyisellä veroprosentilla. 
 
Merijärven kunnan tulee saada lisää tuloja kattamaan toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset sekä valtionosuuksiin kohdistuneet leikkaukset. 
Nykyinen nimellinen eli efektiivinen veroaste on kunnassa maan 
alhaisimpia, joten korotusvaraa on olemassa. Yhden %-yksikön korotus 
tuo kunnalle lisää verotuloja n. 120.000-130.000 €/vuosi.  
 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan 
vuoden 2016 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
Kvalt. 30 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2016 
 
Khall. 118 §/14.10.2015  Kiinteistöveroa peritään maapohjasta ja sillä olevista rakennuksista. 

Maatalousmaa ja metsät ovat veron ulkopuolella. Veron tuotto tulee 
kokonaan kiinteistön sijaintikunnalle. Verovelvollinen on omistaja ja 
omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä 
kalenterivuoden alussa. 

 
Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella 
laissa säädetyn vaihteluvälin rajoissa. Vuosille 2016-2017 maan hallitus 
on tehnyt esityksen veroperustemuutoksista. Vuodelle 2016 esitetään 
muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä 
rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään 
korotuksia. Vuodelle 2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen 
kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoihin.     
 
Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuodelle 2016  seuraavat: 
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 %  

  -    vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero  0,37-0,8 %  
- muiden asuinrakennusten 0,80-1,55 % kuitenkin enintään 1,00  

prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen 
käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,35 % 
- voimalaitosten kiinteistövero 0,80-3,10 %  
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero voidaan määrätä 

välille 1,00-4,00 % 
 

Kuluvalle vuodelle Merijärven kunnan kiinteistöveroprosentit on 
vahvistettu seuraavasti: 
- yleinen kiinteistövero 0,85 %   
- vakituisen asuinrakennuksen  0,45 % 
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 % 
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 % 
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei ole peritty veroa 

 
Kuluvan vuoden talousarviossa kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 
180.000 euroa, joka tulee toteutumaan. 
 
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi 
vuodelle 2016 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: 
- yleinen kiinteistövero 0,85 %  
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45  % 
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 % 
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 % 
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Kvalt. 31 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO PALOASEMALLE 
 
Tekla 25 § / 8.10.2015  Paloaseman vuotava katto on korjattu elokuussa 2015. Korjauksen 

yhteydessä alus- ja huopakate uusittiin. Korjaustöiden hinta oli 7909,03 
€. Paloasemalla on tarkoitus vielä tämän vuoden aikana korjata tulo- ja 
poistoilmaventtiilit sekä tutkia kompressorihuoneen ulkoseinä. 
 
Mäntyrinne I:n huopakatteeseen ja maalämpöön on varattu vuodelle 2015 
70 000 €. Työt on saatu valmiiksi ja rahoista on käytetty 46 754,35 €. 
Käyttämättä jäi 23 245,65 €. 

 
Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle 10 
000 € investointimäärärahan siirtämistä Mäntyrinne I:ltä Paloasemalle. 
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
Khall. 119 §/14.10.2015 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
Kvalt. 32 § Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄLLE 
 
Tekla 26 § / 8.10.2015 Kevyenliikenteen väylän rakennustyöt välillä Purontie-Vanhatie on 

hyväksytysti saatu valmiiksi. Lopulliseksi urakkasummaksi tuli 
urakkasopimuksen mukaisesti 48 583,23 € (alv 0%) ja lisätöitä 1630,80 €. 
Urakkasummasta on viime vuoden puolella maksettu 25 656,23 €. Loput 
urakkasummasta sekä lisätyö tulevat maksettavaksi vuoden 2015 aikana. 
Määrärahan tarve vuodelle 2015 on 24 559,80 €. Investointiohjelmaan on 
varattuna 15 000 €. 

 
Mäntyrinne I:n huopakatteeseen ja maalämpöön on varattu vuodelle 2015 
70 000 €. Työt on saatu valmiiksi ja rahoista on käytetty 46 754,35 €. 
Käyttämättä jäi 23 245,65 €. 
 

 Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle 10 
000 € investointimäärärahan siirtämistä Mäntyrinne I:ltä kevyenliikenteen 
väylälle. 

 
 Päätös: Hyväksytään. 

 
Khall. 120 §/14.10.2015 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 33 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN SIIRTO KIRJASTOLLE 
   
Tekla 27 § / 8.10.2015 Kirjaston kattoikkunat ovat vuotaneet käytännössä alusta lähtien 

toistuvista paikkausyrityksistä huolimatta.  ProRakenne Oy:n edustaja 
kävi tutkimassa kattoikkunat ja teki ehdotuksen korjaustoimista sekä 
antoi tarjouksen korjaustöistä. 

  
  Toimenpiteet: 

- Ikkunoiden ja tiivistealueiden putsaus sekä butyylitiivistenauhojen 
vaihtaminen. 

- Pellityksen uusiminen ohjaamaan sadevedet pois pystyikkunoilta. 
- Harjapellin uusiminen. 
 

Tarjous edellämainituista töistä 5 483,87 € (alv 0%). Toinen vaihtoehto 
olisi kattaa kattoikkunat. 

   
  Kirjastolla on myös valitettu liian lämmintä sisäilmaa. 

 
Kunnanvaltuusto varasi Pyhänkosken rivitalon maasuodattamon 
rakentamiseen 16 000 €. Jätevesiasetuksen voimaantulon lykkääntymisen 
vuoksi maasuodattamon rakentaminen ei tällä hetkellä ole ajankohtaista.  

   
Esitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle 
Pyhänkosken rivitalolle varatun investointirahan siirtämistä kirjaston 
vesikaton ja ilmastoinnin korjaukseen. 
 
Päätös: Hyväksytään. 

 
Khall. 121 §/14.10.2015 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 34 §  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MÄÄRÄRAHAN SIIRTOANOMUS VUODELLE 2015 
  
Siv.ltk. 25 § / 13.10.2015 Vuoden 2015 investointiosan aineettomissa hyödykkeissä on 

Koivupuhdon koululle varattu langattoman verkkoyhteyden luomiseen 
koululle, kirjastolle ja Kilpukkaan yhteensä 3.670 €. Langattoman 
yhteyden luominen on tullut kuitenkin maksamaan yhteensä 4.700 € eli 
määräraha on ylittynyt 1.030 €. 

  
 Koivupuhdon koululle on varattu irtaimiston (AV-välineitä, 

oppilastuoleja ja -pöytiä) hankintaan 14.150 €.  
  

Sivistystoimenjohtaja:  
Sivistyslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi, että Koivupuhdon koulun irtaimistoon varatusta 
määrärahasta siirretään puuttuvat 1.030 € langattoman verkon määrärahan 
ylitykseen. 
  
Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan 
päätösesityksen. 

 
Khall. 122 §/14.10.2015 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 35 § Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EDUSTAJAN VALITSEMINEN RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEEN 
JA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN 
 
Khall. 123 §/14.10.2015 Raahen koulutuskuntayhtymän ja Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy 

yhdistyvät toisiinsa. Koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat 
hyväksyneet ja allekirjoittaneet uuden koulutuskuntayhtymän 
perussopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2016.  

 
Koulutuskuntayhtymälle valitaan uusi yhtymähallitus, joka aloittaa 
toimintansa 1.1.2016. Uudella yhtymähallituksella on aikaisempaa 
enemmän vastuuta yhtymän toiminnasta. Perussopimuksen mukaisesti 
yhtymähallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Merijärveltä ja Pyhäjoelta 
valitaan yhtymähallitukseen kummastakin yksi jäsen, Siikajoelta kaksi 
jäsentä ja Raahesta seitsemän jäsentä varajäsenineen. 

 
Koulutuskuntayhtymälle valitaan myös uusi tarkastuslautakunta, johon 
kuuluu viisi jäsentä. Merijärveltä, Pyhäjoelta ja Siikajoelta valitaan 
tarkastuslautakuntaan yksi jäsen ja Raahesta kaksi jäsentä 
varajäsenineen. 

 
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee 
Raahen koulutuskuntayhtymän hallitukseen yhden jäsenen ja 
varajäsenen sekä tarkastuslautakuntaan yhden jäsenen ja varajäsenen. 
Jäsenten toimikausi on kuluvan valtuustokauden loppuun. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 36 §  Päätös: Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita Merijärven kunnan 

edustajat Raahen koulutuskuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslauta-
kuntaan seuraavasti: 

- hallitukseen Kirsti Nivala, varalle Kaija Eskola 
- tarkastuslautakuntaan Heikki Kalapudas, varalle Eila Rautio 

 
Jäsenten toimikausi jatkuu kuluvan valtuustokauden loppuun.  
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2015 
 
Khall. 109 § / 14.9.2015 Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat 

valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat 
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion 
toteutumisesta 1.1.-30.6.2015 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu 
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2015 
(liite). 

 
  Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet hieman 

talousarviossa ennakoitua paremmin, toteutuman ollessa 51,5 %. Viime 
vuoden tilanteesta ollaan kuitenkin hieman jäljessä. Toimintakulut ovat 
myös toteutuneet ennakoitua suurempina, toteutuma oli 51,7 %. Viime 
vuotiseen verrattuna kulut ovat kasvaneet 339.000 €. Merkittävin tekijä 
kulujen kasvussa on erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, OYS:n 
menot ovat lähes kaksinkertaiset vuoden takaiseen tilanteeseen (277.000 
€-527.000 €). Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 61,1 %. 
Perusterveydenhoidon toteutuma oli 53,6 %. Muiden toimintojen osalta 
talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti. 

 
  Vuosikate 30.6.2015 oli 267.846 €, joka on hieman alle tasaisen 

toteutuman. Tulos oli alijäämäinen -71.596 €. 
  
  Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan 

talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle 
tiedoksi. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Kvalt. 37 §  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT ASIAT 
 
Kvalt 38 §  Kokouksen päätteeksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista, 

jotka merkittiin tiedoksi: 
- Antti Sakko esitti, että kunta tarvitsee lisää asukkaita ja tulijoita 

varten on rakennettava lisää rivitaloasuntoja 
- Erkki Helaakoski esitti, että kunnan on käytettävä sijoituksia eli ns. 

Repo-rahoja mm. asuntojen rakentamiseen 
- Eila Rautio esitti, että kunnan tulee rakentaa mieluummin 

rivitaloasuntoja kuin omakotitaloja 
 


