
 
 
MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA                     
 

KUNNANHALLITUS Nro 1/ 2014 
 
KOKOUSAIKA 15.1.2014   kello 18.30-20.50   
 
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 - 
Lastikka Virpi x Leppikorpi Jenna - 
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.         - 
Jokela Kari    Kunnanjoht., pöytäkirjanp.       x 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
 
ASIAT  Pykälät: 1 - 18 §  Sivut: 1 - 16 
 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKISTUSTAPA Merijärven kunnanvirasto 
Tarkistuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien        Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Sakko ja Juha Takaeilola 
valinta taikka merkintä           
edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta. 
 
PÖYTÄKIRJAN  Puheenjohtaja          Pöytäkirjanpitäjä 
ALLEKIRJOITUS 
 
  Kirsti Nivala            Kari Jokela                      Kirsti Nivala (§ 11-12)   
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  Merijärvi 17.1.2014   
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu  kokouksen   
kulun mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittely- 
lehdet on samalla 
varustettu nimikirjai- Antti Sakko   Juha Takaeilola    
millamme  
  
_______________________________________________________________________________________ 
PÖYTÄKIRJA ON Merijärvi  22.1.2014 
PIDETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ Toimistosihteeri  Satu Kahlos 

 
 
 
 



 
 
 
Asiat  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
1 §     Liite Lausunto Megaturve Oy:n Jahtavisnevan turvetuotantoalueen 

lupamääräysten tarkastamista koskevaan hakemukseen 
 
2 § Lausunto Fingrid Oy:n lunastuslupahakemuksesta voimansiirtojohtoa 

varten 
 
3 §     Liite Merijärven kunnan ja Louhinta H. Saari Oy:n välisen vuokrasopimuksen 

hyväksyminen 
   
4 §     Liite  Arkistonmuodostussuunnitelman hyväksyminen 
 
5 §  Koulutoimen strategiatyöryhmän nimeäminen 
 
6 § Edustajan nimeäminen TAIKUA – taidetta ja kulttuuria alueelle tasa-

arvoisesti – hankkeen ohjausryhmään 
 
7 § Kehittämistoimikunnan jäsenten nimeäminen 
 
8 § Kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirja 
 
9 §     Liite Talousarvion toimeenpanosuunnitelman hyväksyminen 
 
10 §  Talousarvion 2014 käyttösuunnitelma kunnanhallituksen osalta 
 
11 §  Vuoden 2014 toiminta-avustusten jako 
 
12 §  Merijärven vanhustenkotiyhdistys ry:n anomus lyhennysvapaasta 
 
13 §  Opetuksen järjestäjäkohtainen laadunarviointi 
 
14 §  Valtionosuusuudistuksesta annettavat kommentit 
 
15 §  Pöytäkirjat 
 
16 §  Saapuneet kirjeet 
 
17 § Lausunto Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuistoa koskevasta 

osayleiskaavaluonnoksesta 
 
18 § Muut asiat 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 15.1.2014  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 

 

 
LAUSUNTO MEGATURVE OY:N JAHTAVISNEVAN TURVETUOTANTOALUEEN 
LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKASTAMISTA KOSKEVAAN HAKEMUKSEEN 
 
Khall. 1 § Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt Merijärven kunnan 

lausuntoa Megaturve Oy:n  Jahtavisnevan turvetuotantoalueen 
ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamista ja turvetuotannon 
lopettamiseen liittyvien jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamista 
koskevasta ympäristölupahakemuksesta.  

 
Tuotantoalue sijaitsee Merijärven kunnassa  ja on pinta-alaltaan 88,4 ha. 
Lupakauden aikana tuotantoalue on pienentynyt, ollen nykyisillään n. 21 
hehtaaria. Tuotannosta on siten poistunut luvan myöntämisen jälkeen n. 
67,4 hehtaaria. Nykyiset vuosituotantomäärät ovat n. 20.700 m3 
energiaturvetta ja 4.500 m3 kuiviketurvetta. Tuotannon alueella on 
arvioitu edelleen supistuvan nykyisestä, ollen v. 2015 n. 11 hehtaaria. 
Tuotannon alueella arvioidaan päättyvän vuonna 2022, jolloin kaikki 
turvevarat alueelta on loppuun käytetty. 

 
Alueen kuivatusvedet laskevat Uitonojan kautta Tähjänjokeen, josta 
edelleen Pyhäjokeen. Kuivatusvedet käsitellään ennen Uitonojaan laskua 
sarkaojien lietealtaissa, päisteputkissa ja lietteenpidättimissä. Sarkaoja-
käsittelyn jälkeen vedet johdetaan virtaamansäätöpadon kautta 
pintapuomeilla varustettuun laskeutusaltaaseen. Lisäksi alueen ympärille 
on kaivettu eristysojat lietealtaineen, joilla estetään ympäröivän alueen 
sade- ja sulamisvesien pääsy vesienkäsittelyjärjestelmiin. Vesien-
suojelun tehostamiseksi alueelle on tarkoitus rakentaa lopputuotannon 
ajaksi erillinen 1,5 hehtaarin suuruinen kasvillisuuskenttä. 

 
Tuotantoalueen jälkikäyttömuodoksi hakemuksessa on esitetty osittain 
metsittäminen ja osittain kunnostaminen pelloksi. Suunnitelman mukaan 
alueen turveaumat tyhjennetään ja alueelta poistetaan kaikki 
turvetuotantoon liittyvät rakenteet. Tuotannon yhteydessä alueelle 
läjitetyt kannot murskataan ja toimitetaan hyötykäyttöön. Mahdolliset 
kivikasat ja kaivannot muotoillaan ja tasoitetaan alueelle. Tuotannon 
päättymisen jälkeen alueella tehdään tarpeelliset ojitusjärjestelyt. 
Tuotannon jälkeiseen vesistötarkkailuun ei hakijan ilmoituksen mukaan 
ole tarvetta, sillä jälkikäyttöön ei liity kuormittavaa toimintaa. 

 
Kunnan ympäristösihteeri on antanut asiasta oheisen liitteen mukaisen 
lausunnon (liite). 
 
Esitys: Kunnanhallituksella ei ole lisättävää ympäristösihteerin 
lausuntoon. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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LAUSUNTO FINGRID OY:N LUNASTUSLUPAHAKEMUKSESTA VOIMANSIIRTOJOHTOA 
VARTEN 
 
Khall. 2 § Fingrid Oy:n tarkoituksena on rakentaa Kalajoen muuntoaseman ja 

Muhoksen Pyhänselän muuntoaseman välille uusi 400 kV voimajohto. 
Rakennettava voimajohto on osa kokonaisuutta, joka käsittää Hirvisuon 
muuntoaseman Kokkolassa ja Pyhäselän muuntoaseman Muhoksella 
välisen 400 kV voimajohdon rakentamisen. 

 
 400 kV voimajohto Kokkolasta Muhokselle on osa kantaverkon pitkän 

aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Se mahdollistaa uuden 
sähköntuotannon (mm. tuulipuistot, ydinvoima) liittämisen verkkoon ja 
lisää Pohjois- ja Etelä-Suomen välistä sähkön siirtokapasiteettia. 
Suunnitelman mukaisesti alueen 220 kV jännitteinen, teknisesti 
ikääntynyt  voimansiirtoverkko korvataan 400 kV jännitteisellä verkolla. 

 
 Voimajohto kulkee Merijärven kunnan alueella kunnan luoteisosassa 

Saukosta Pyhänkoskelle, jossa johto ylittää Pyhäjoen. Kalajoen ja 
Siikajoen välisellä alueella nykyisin rinnakkain kulkevat 220 kV ja 110 
kV johdot korvataan niin, että uusi 400 kV johto rakennetaan pääosin 
vanhan 110 kV johdon paikalle ja 220 kV johto otetaan 110 kV 
käyttöön. Tällöin olemassa oleva johtoalue levenee n. 9-10 metriä.  

 
 Kokkola-Muhos voimajohtohankkeesta on toteutettu 

ympäristövaikutusten arviointimenettely vuonna 2010. Merijärven 
kunnanhallitus antoi lausunnon asiasta 17.8.2010 § 114. 

 
 Johtoalueella olevien kiinteistöjen omistajien kanssa on pääosin jo tehty 

tarvittavat sopimukset tarvittavan johtoalueen ennakkohaltuunotto-
oikeudesta. 

 
 Fingrid Oy on pyytänyt alueen kunnilta lausuntoa 

lunastuslupahakemuksesta. 
 
 Esitys: Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa Fingrid Oy:n 

lunastuslupahakemukseen. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus totesi yksimielisesti, että Pyhänkoskella 

Ristivuorentiellä täytyy turvata esteetön liikkuminen 
voimajohtohankkeesta huolimatta ottaen huomioon myös Ristivuoren 
alueen tuulivoimaloiden ja liikunta-alueiden raskas huoltoliikenne.  

 
Muutoin Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa lupahakemukseen. 
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA LOUHINTA H. SAARI OY:N VÄLISEN 
VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 3 § Louhinta H. Saari Oy on vuokrannut Merijärven kunnalta ns. 

hiekkapuhallushallin (348 m2) Kalajoentien teollisuushallista liitteenä 
olevan vuokrasopimuksen mukaisesti (liite). Vuokrasopimus on alkanut 
12.11.2013 ja on voimassa toistaiseksi. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Merijärven kunnan ja Louhinta 

H. Saari Oy:n välisen vuokrasopimuksen. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 4 § Voimassa oleva Merijärven kunnan arkistonmuodostussuunnitelma on 

hyväksytty kunnanhallituksessa 28.12.1989 § 390 kunnan 
arkistosäännön hyväksymisen yhteydessä. Sekä arkistosääntö että 
arkistonmuodostussuunnitelma ovat vanhentuneita. 

 
 Keskustoimistossa on laadittu uusi, lähinnä hallinto- ja elinkeinotoimen 

hallinnonalaa koskeva arkistonmuodostussuunnitelma (liite). Uusittu 
suunnitelma kattaa valtaosan keskusarkistoon arkistoitavasta pysyvästi 
säilytettävästä aineistosta. Laadittu arkistonmuodostussuunnitelma 
vastaa arkistolaitoksen suosituksia.  

 
 Arkistosääntö uusitaan kuluvan vuoden aikana ja tuodaan myöhemmin 

kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus päättää, että uusi arkistonmuodostussuunnitelma 

otetaan käyttöön välittömästi hallinto- ja elinkeinotoimessa. 
Keskusarkiston sekä  hallinto- ja elinkeinotoimen arkistonmuodostus 
tehdään jatkossa uuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.  

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KOULUTOIMEN STRATEGIATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN 
 
Siv.ltk. 38 § / 28.11.2013 Merijärven kunnan koulutoimen strategiaa on viimeksi päivitetty vuonna 

2008-2009. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategian 26.1.2009. 
Merijärven kunnan visio ja strategia on hyväksytty kunnanvaltuuston 
kokouksessa 20.12.2010. 

 
Sivistyslautakunta on katsonut tarpeelliseksi koulutoimen strategian 
uusimisen. Strategiaa laadittaessa hyödynnetään opetuksen 
järjestäjäkohtaista laadun arviointia (ks. § 37) ja KuntaKesu-kuntoon 
koulutusta. Em. koulutukseen osallistuvat rehtori-sivistystoimenjohtaja 
ja lautakunnan puheenjohtaja tai hänen sijastaan varapuheenjohtaja. 
Koulutuksen kaksi ensimmäistä päivää olivat lokakuussa. Seuraavat 
koulutuspäivät ovat helmi- ja huhtikuussa 2014. 

 
Sivistystoimenjohtaja: 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle koulutoimen 
strategiatyöryhmän nimeämistä.  Lautakunta tekee esityksen työryhmän 
kokoonpanosta. Työryhmän tehtävänä on laatia uusi Merijärven 
koulutoimen strategia. Strategian tulee olla lautakunnan käsittelyssä 
viimeistään kesäkuussa 2014.  

 
  Sivistyslautakunta:   

 Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan 
päätösesityksen. 

 
Sivistyslautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle seuraavien 
henkilöiden valintaa sivistysstrategiatyöryhmään: 

 
  - rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Ylikulju 

 - opettajien edustajiksi äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin lehtori 
Taina Palola ja erityisopettaja Päivi Ylikulju 

  - ruokapalveluesimies Tuula Sievilä 
  - sivistyslautakunnan edustajaksi puheenjohtaja Piia Saukko 

- vanhempainyhdistyksen edustajaksi puheenjohtaja Anna-Maija Jalonen 
 

Lisäksi kunnanhallituksen tulee nimetä oma edustajansa työryhmään. 
 
Khall. 5 § Esitys: Kunnanhallitus päättää nimetä työryhmän koulutoimen strategian 

uusimiseksi. Työryhmään nimetään henkilöt  sivistyslautakunnan 
esityksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus nimeää oman edustajansa 
työryhmään. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä koulutoimen strategiatyöryhmän, 

johon nimettiin seuraavat jäsenet: Jari Ylikulju, Taina Palola, Päivi 
Ylikulju, Tuula Sievilä, Piia Saukko, Anna-Maija Jalonen ja Jaana Pudas 
kunnanhallituksen edustajana. 
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TAIKUA – TAIDETTA JA KULTTUURIA ALUEELLE TASA-
ARVOISESTI – HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN 
 
Khall. 6 § TAIKUA – taidetta ja kulttuuria alueelle tasa-arvoisesti – hankkeen 

hankealueen muodostavat Jokihelmen opiston alueen kunnat Haapavesi, 
Kärsämäki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäntä ja Siikalatva. Jokihelmen 
opisto hallinnoi ja koordinoi hanketta, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö 
on myöntänyt 90.000 € hankerahoitusta. 

 
 TAIKUA - hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuuriosaamisen 

seudullista, alueellista ja poikkihallinnollista yhteistyötä taide- ja 
kulttuuripalveluiden tuottamiseen, palveluiden tuottamisen 
mallintamiseen sekä kulttuuritoiminnan kehittämiseen Suomen 
maantieteellisen keskipisteen tuntumassa niin, että alueen väestöllä on 
mahdollisuus osallistua kulttuuripalveluiden suunnitteluun ja 
toteutukseen niin toimijana kuin käyttäjänäkin. Tavoitteena on selvittää 
kansalaisopiston mahdollisuuksia toimia kunnallisten kulttuuripalvelujen 
tuottajana koko Jokihelmen opiston alueella. Hankkeessa tehdään 
esiselvitys kulttuuripalveluiden järjestämisestä alueella ja luodaan 
alueellinen kulttuurin ja tapahtumien tuottamisen toimintamalli. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan hankkeen 

ohjausryhmään. 
 
 Päätös: Merijärven kunnan edustajaksi ohjausryhmään nimettiin Liisa 

Nivala. 
 
 
 
 
KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
Khall. 7 § Kunnanhallitus päätti 4.12.2013 § 142 perustaa  kuntaan 

kehittämistoimikunnan, jonka tehtävänä on miettiä ja kehitellä uusia 
ajatuksia ja kehittämiskohteita niin elinkeinotoimen kuin maankäytönkin 
osalta. Toimikunnan jäsenten nimeäminen jätettiin myöhempään 
ajankohtaan. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus nimeää jäsenet kunnan kehittämistoimikuntaan 

vuodeksi 2014. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus kävi periaatekeskustelun kehittämistoimikunnan 

jäsenten valinnasta. Toimikunnan jäsenet nimetään seuraavassa 
kokouksessa. 
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Khall. 8 § KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston 

päätösten laillisuusvalvontaa. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 18.12.2013 pidetyn kunnanvaltuuston 

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

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALOUSARVION TOIMEENPANOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall. 9 § Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2013 § 55 vuoden 2014 talousarvion ja 

vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman. Talousarvion toteuttamiseksi on 
laadittu toimeenpanosuunnitelma (liite). 

 
Toimeenpanosuunnitelmassa painotetaan talouden seurannan tärkeyttä. 
Talousarvio laadittiin tiukaksi ja on tärkeää, että sen toteutumista 
seurataan jatkuvasti. Raportointi suoritetaan hallitukselle ja valtuustolle 
sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan. Alustava raportti  alkuvuoden 
toteutumasta tulee toimittaa valtuustolle jo kesäkuun kokoukseen. 

 
 Seurannan ja raportoinnin lisäksi suunnitelmassa ohjeistetaan 

henkilöstön palkkaukseen, hankintoihin ja laskujen hyväksymiseen 
liittyvissä asioissa. 

 
 Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvion 

toimeenpanosuunnitelman laaditussa muodossa.  
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TALOUSARVION 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA KUNNANHALLITUKSEN OSALTA 
 
Khall. 10 § Kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2013 § 55 Merijärven kunnan 

talousarvion vuodelle 2014. Hyväksyessään talousarvion 
käyttötalousosan, valtuusto samalla vahvisti hallinto-osaston 
bruttomenon 368.562 euroa, elinkeinotoimen bruttomenon 67.343 euroa 
ja sosiaali- ja terveysosaston bruttomenon 3.995.119  euroa sitovasti 
kunnanhallituksen käytettäväksi. 

 
 Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on laadittu tilitason 

tarkkuudella. 
 
 Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että hallinto-osaston talousarvio vuodelle 

2014 toimii samalla talousarvion käyttösuunnitelmana hallinto-osaston 
osalta. Samoin sosiaali- ja terveysosaston talousarvio vuodelle 2014 
toimii talousarvion käyttösuunnitelmana sosiaali- ja terveysosaston 
osalta ja elinkeinopalveluiden talousarvio toimii käyttösuunnitelmana 
elinkeinopalveluiden osalta. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VUODEN 2014 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO 

 
Khall. 11 § Vuoden 2014 talousarviossa yhteisöjen ja järjestöjen toiminta-

avustuksiin on varattu 19.000 euroa. Talousarviokäsittelyssä toiminta-
avustusten jako jätettiin kunnanhallituksen päätettäväksi. 

 
Toiminta-avustuksia on haettu seuraavasti: 
 
- Jokilaaksojen Psoriasisyhdistys ry     200 € 
- Kala- ja Pyhäjokialueen Epilepsiayhdistys ry               ei summaa 
- Merijärven 4H-yhdistys                            19.000 €  

 - Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry      300 €  
   Yhteensä 19.500 € 

 
Esitys: Kunnanhallitus päättää jakaa toiminta-avustukset seuraavasti: 
 
- Jokilaaksojen Psoriasisyhdistys ry                                       100 € 
- Kala- ja Pyhäjokialueen Epilepsiayhdistys ry                      100 € 
- Merijärven 4H-yhdistys 18.700 €              

 - Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry      100 €  
   Yhteensä 19.000 € 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta 
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän 
pykälän ajan Kirsti Nivala. 
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MERIJÄRVEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N ANOMUS LYHENNYSVAPAASTA 
 
Khall. 12 § Merijärven vanhustenkotiyhdistys on liittynyt kaukolämpöverkkoon 

verkon valmistuessa vuonna 2010. Liittymismaksu oli 73.000 €, jonka 
summan Merijärven kunta on  kunnanvaltuuston  päätöksellä 20.4.2010 
§ 13 lainannut vanhustenkotiyhdistykselle. Lainan korko on 1 % ja 
lainaa lyhennetään 1.500 €/vuosi. 

 
 Vanhustenkotiyhdistyksen talous on tällä hetkellä heikossa tilassa. 

Yhdistyksen asuntojen peruskorjaukseen jouduttiin ottamaan paljon 
lainaa ja kaikkia asuntoja on ollut vaikeuksia saada vuokrattua. 

  
 Merijärven vanhustenkotiyhdistys on esittänyt kunnanhallitukselle, että 

Merijärven kunta myöntää vanhustenkotiyhdistykselle vapaata 
myöntämänsä lainan lyhennyksistä vuosien 2013 ja 2014 osalta. 
Suorittamatta jääneet lyhennyserät lisätään suoritettavaksi laina-ajan 
lopussa. 

 
 Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus päättää myöntää Merijärven 

vanhustenkotiyhdistys ry:lle lyhennysvapaata vuosien 2013 ja 2014 
osalta. Suorittamatta jääneet lyhennyserät lisätään suoritettavaksi laina-
ajan lopussa. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta 

asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän 
pykälän ajan Kirsti Nivala. 
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OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄKOHTAINEN LAADUNARVIOINTI 
 
Siv.ltk. 37 § / 28.11.2013 Perusopetuslain 21§:n mukaan ”Opetuksen järjestäjän tulee arvioida 

antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 
ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.” 

 
Opetusministeriö on julkaissut perusopetuksen laatukriteerit vuonna 
2010. Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida 
koulutointa koskevien päätösten lyhyen ja pidemmän aikavälin 
vaikutuksia koulujen toimintaan. Arviointitiedon perusteella voidaan 
tunnistaa havaittuja epäkohtia ja korjata niitä.  

  
Sivistyslautakunta nimesi 24.5.2011 (§23) Merijärven opetuksen 
laatutyön ohjausryhmäksi Koivupuhdon koulun johtoryhmän 
täydennettynä sivistyslautakunnan jäsen Piia Saukolla ja yhdellä 
johtokunnan jäsenellä. Sivistyslautakunta hyväksyi työryhmän laatiman 
Merijärven kunnan laadun arvioinnin käsikirjan 23.2.2012 (§6). 

 
Laadun arvioinnin käsikirjan mukaan opetuksen järjestäjätason 
arviointiryhmään kuuluvat: 

  
  - sivistyslautakunnan jäsenet (7) 
  - vanhempainyhdistyksen jäsenet (9) 

- kunnanhallituksen ja –valtuuston edustajat (8) 
- nuorisovaltuuston edustajat (2) 
- rehtori-sivistystoimenjohtaja 
- vararehtori 
 
Arvioinnin käytännön toteutus perustuu yhteistoiminnallisen oppimisen 
periaatteisiin. Sen mukaan ihmistä motivoi parhaiten, että hän kokee 
pystyvänsä vaikuttamaan itseään koskevan prosessin kaikkiin vaiheisiin, 
suunnittelusta toteutukseen ja niiden arviointiin. Keskustelun ja kriittisen 
pohdiskelun kautta löydetään opetuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet 
sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilannearvion jälkeen seuraa 
selkeisiin toimenpiteisiin johtava vaihe, jossa päätetään, mitä asioita ja 
missä järjestyksessä lähdetään kehittämään. 

 
Arviointiin varataan aikaa vähintään 3 tuntia. 

 
Sivistystoimenjohtaja:  
Sivistyslautakunta päättää, että opetuksen järjestäjäkohtainen 
laadunarviointi tehdään helmikuussa 2014. Tuloksia hyödynnetään 
sivistysstrategian päivittämisessä. Kunnanhallitusta, kunnanvaltuustoa, 
nuorisovaltuustoa ja vanhempainyhdistystä informoidaan asiasta ja 
pyydetään valitsemaan edustajansa. 
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Sivistyslautakunta: 
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan 
päätösesityksen sillä muutoksella, että kunnanhallituksesta ja –valtuus-
tosta voivat osallistua kaikki jäsenet. 

 
Khall. 13 §  Esitys: Merkitään tiedoksi opetuksen järjestäjäkohtainen 

laadunarvioinnin teko helmikuussa 2014. Merkitään myös tiedoksi, että 
kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
laadunarviointiin. 

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTIONOSUUSUUDISTUKSESTA ANNETTAVAT KOMMENTIT 
 
Khall. 14 § Valtionvarainministeriön Kunta- ja aluehallinto-osasto on pyytänyt 

kuntien mahdollisia kommentteja selvitysmies Arno Miettisen 
alustavasta ja hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän 
käsittelemästä ehdotuksesta uudeksi valtionosuusjärjestelmäksi.  

 
Alustavasta ehdotuksesta ja kuntakohtaisista koelaskelmista pyydetään 
kuntien kannanottoja muun muassa kriteereihin, laskentaperusteisiin 
sekä valtionosuusjärjestelmän uudistukseen tarvittavaan siirtymäaikaan. 
Kuntakohtaiset laskelmat ovat suuntaa-antavia, sillä jatkossa laskennan 
pohjina käytetään aina uusimpia, saatavilla olevia tietoja.  
 
Kommentointikierroksen tarkoituksena on, että kunta- ja/tai talousjohto 
vastaa kysymyksiin eikä välttämätöntä tarvetta alustavan ehdotuksen 
käsittelyyn kunnan hallintoelimissä nyt ole, koska vastausaika on lyhyt. 
Käsittelyn voi toteuttaa myöhemmin keväällä, kun koko esitys tulee 
varsinaiselle lausuntokierrokselle.  
 
Esitys: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan 
antamaan kommentit  uudesta valtionosuusjärjestelmästä. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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PÖYTÄKIRJAT 

 
Khall. 15 §  Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: 

- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.10.-31.12.2013 
 
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi, eikä käytä 
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeuttaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAAPUNEET KIRJEET 
 
Khall. 16 § POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS 

- Esitys pakolaisten vastaanottamisesta 
- Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät vuodelle 2014  
 
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 
- Pöytäkirjanote Maakuntavaltuusto 2.12.2013 § 26 ”Pohjois-

Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen, 1. vaihemaakunta-
kaavaehdotuksen hyväksyminen” 

 
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 
- Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Fennovoima Oy:n 

ydinvoimahankkeelle; yhteysviranomaisen lausunto 
 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 
- Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus 

 
Esitys: Merkitään tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIJÄRVEN KUNTA 
KUNNANHALLITUS 15.1.2014  

 
Pöytäkirja tarkastettu 
Hallitus 

 

 
LAUSUNTO OULAISTEN MAASELÄNKANKAAN TUULIPUISTOA KOSKEVASTA 
OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA 
 
Khall. 17 § Oulaisten kaupungissa on valmistunut Maaselänkankaan tuulipuistoa 

koskeva osayleiskaava. Kaava-alue sijaitsee Oulaisten kaupungin 
itäosassa, aivan Oulaisten ja Merijärven kunnan rajan tuntumassa siten, 
että kaava-alue rajoittuu lännessä Merijärven kuntaan. Maaselänkankaan 
tuulipuistoalue sijoittuu Likalanjärven ja Likalanperän lounaispuolelle 
Pyhäjoentien molemmin puolin. Suurin osa tuulipuiston alueesta 
sijoittuu Pyhäjoentien eteläpuolelle. Etäisyyttä Oulaisten keskustaan 
tulee noin 5 kilometriä ja Merijärven keskustaan noin 10 kilometriä. 
Maaselänkankaan tuulipuiston osayleiskaavan alueen laajuus on noin 
500 hehtaaria.  

 
wpd Finland Oy suunnittelee yhteistyössä Scandinavian Wind Energy 
SWE Oy:n kanssa kahdeksan tuulivoimalaitoksen rakentamista 
kohdealueelle. Maaselänkankaalle sijoitettaviksi aiottujen tuuli-
voimaloiden yksikköteho on 3 MW. Voimaloiden tornit ovat noin 150 - 
160 metriä korkeita ja roottorien lapapituus noin 65 metriä. Voimaloiden 
kokonaiskorkeus olisi noin 230 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho 
olisi noin 24 MW.  
 
Oulaisten kaupunki on pyytänyt Merijärven kunnalta lausuntoa 
osayleiskaavasta. 
 
Esitys: Maaselänkankaan osayleiskaava-alue rajoittuu Merijärven 
kuntaan. Kaava-alueelle sijoitettavaksi aiotuista kahdeksasta 
tuulivoimalasta kolme on suunniteltu  niin lähelle kuntien rajaa, että 
niiden vaikutusalue tullee kohdistumaan osittain myös Merijärven 
puolelle.  Merijärven puolella tuulivoimaloiden lähistöllä ei kuitenkaan 
ole pysyvää asutusta eikä loma-asuntoja. 
 
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan, että Merijärven kunnalla ei ole 
huomautettavaa Oulaisten Maaselänkankaan tuulipuistoa koskevasta 
osayleiskaavaluonnoksesta. 

 
                                           Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MUUT ASIAT 
 
Khall. 18 § Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka 

merkittiin tiedoksi: 
- Kunnanjohtaja toi hallitukselle tiedoksi kevään alustavan 

kokousaikataulun: 
Kunnanhallitus: 12.2., 19.3., 23.4., 21.5. ja 18.6. 
Kunnanvaltuusto: 26.2. ja 25.6. 

- Kunnanhallitus keskusteli vanhan terveystalon mahdollisesta 
purkamisesta ja tontin myynnistä.  

 
 
 
 


