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ratkaisua haja-asutusalueiden tietoliikenneverkkojen rakentamiseksi.

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Khall. 100 §

Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 66 §).
Merijärven kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,50 %, johon se
korotettiin kuluvan vuoden alusta. Vuosina 2013-2015 tuloveroprosentti
oli 21,00 %. Efektiivinen eli nimellinen veroaste on vuonna 2015 ollut
kuitenkin vain 12,97 %. Efektiivinen veroaste saadaan veronalaisista
ansiotuloista ja verosta tehtävien vähennysten jälkeen. Merijärvellä
efektiivinen veroaste on pienimpiä koko maassa.
Verohallituksen ilmoituksen mukaan Merijärven kunnan vuodelta 2015
maksuunpantava tulovero on 2.284.023 €, jossa on vähennystä
edelliseen vuoteen 6,3 %. Kuluvana vuonna maksuunpantava vero on
verottajan ennakkoarvion mukaan 2.284.893 €. Vuonna 2015 on tilitetty
kunnalle tuloveroa yhteensä 2.489.809 € , jossa on kasvua edelliseen
vuoteen 3,8 %.
Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 31.9. mennessä (mukana myös
takautuvia veroeriä) on 2.047.127 euroa, jossa on kasvua edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,3 %.
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan koko maassa kuluvana
vuonna 1,5 % edellisestä vuodesta ja vähenevän 1,7 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2017. Verotettavan tulon arvioidaan kasvavan
kuluvana vuonna 1,4 % edellisestä vuodesta ja vähenevän 1,7 %
kuluvasta vuodesta vuoteen 2017. Toisaalta ansiotuloista tehtävien
vähennysten osuus palkoista kasvaa jopa 8,7 % kuluvasta vuodesta
vuoteen 2017 jolloin veropohja pienenee 0,6 %.
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2017 toimitetaan
kunnanhallitukselle 28.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 1,0 % vuoden 2016
talousarvion tasosta.
Kunnallisverotulojen on arvioitu hieman kasvavan vuodelle 2017, tosin
kasvu ei riitä kattamaan käyttökustannusten kasvun vaikutuksia.
Yhteisöveron ja kiinteistöveron tuoton odotetaan säilyvän lähes
ennallaan.
Kunnan saamat valtionosuudet kasvoivat hieman vuoden 2016 aikana.
Ennakkotietojen mukaan valtionosuudet kasvavat edelleen vuodelle
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2017. Ennakkolaskelmien mukaan vuoden 2017 talousarvio
mahdollista saada hieman ylijäämäiseksi nykyisellä veroprosentilla.

on

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan
vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Khall. 101 §

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
teki esityksen veroperustemuutoksista. Vuodelle 2016 esitettiin muiden
kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman
rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään korotuksia. Vuodelle
2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen kiinteistöveroprosentin
ala- ja ylärajoihin.
Vuodelle 2017 oli päätetty kiinteistöveroprosenttien rajojen nostosta.
Lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä lisänostosta, joka on tulossa
vahvistettavaksi marraskuun alussa. Rajat
ovat vuodelle 2017
seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-1,80 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41-0,90 %
- muiden asuinrakennusten 0,93-1,80 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,35 %
- voimalaitosten kiinteistövero enintään 3,10 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero voidaan määrätä
välille 2,00-6,00 %
Kuluvalle vuodelle Merijärven kunnan kiinteistöveroprosentit
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

on

Kuluvan vuoden talousarviossa kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu
190.000 euroa, joka tullee toteutumaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi
vuodelle 2017 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUSHANKETTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Khall. 102 §

Fennovoima Oy on toimittanut työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM)
ympäristövaikutusten arviointiohjelman käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitushankkeesta.
YVA-ohjelman
jättäminen
käynnistää
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (468/1994, YVA-laki)
mukaisen
ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn.
Hankkeen
yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö.
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen tarkoituksena on
huolehtia Fennovoiman Hanhikivi 1 – ydinvoimalaitoksen käytön
yhteydessä syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta. Fennovoima
rakennuttaa myöhemmin valitsemalleen loppusijoituspaikalle käytetyn
ydinpolttoaineen huollon toteuttamiseksi tarvittavat maanpäällisen
kapselointilaitoksen ja maanalaiset loppusijoitustilat sekä muut apu- ja
oheistilat.
Kapselointilaitoksessa käytetty ydinpolttoaine pakataan loppusijoituskapseleihin, jotka sijoitetaan loppusijoituslaitokseen eli kallioperään
satojen
metrien
syvyyteen
rakennettuihin
tunnelitiloihin.
Ydinvoimalaitoksen toiminta-aikana käytettyä ydinpolttoainetta syntyy
yhteensä noin 1200-1800 uraanitonnia vastaava määrä, joka tarkoittaa
noin 700-900 loppusijoitettavaa kapselia. Fennovoima suunnittelee
rakennuttavansa kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen joko Eurajoelle tai
Pyhäjoelle.
Arviointiohjelma (liite) on Fennovoiman suunnitelma tarvittavista
selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten
huomioon
ottamiseksi
hankkeen
suunnittelussa.
Käytetyn
ydinpolttoaineen
loppusijoitushanke
vaatii
toteutuakseen
valtioneuvoston periaatepäätöksen sekä rakentamis- ja käyttöluvat.
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittaminen alkaisi Fennovoiman
tämän hetken suunnitelmien mukaan aikaisintaan 2090-luvulla.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää mahdollisia lausuntoja asiasta
9.11.2016 mennessä.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on kokonaisuudessaan nähtävillä
osoitteessa www.tem.fi/yva-ohjelma-2016.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa Fennovoima
Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanketta koskevasta YVAohjelmasta seuraavan lausunnon:
Fennovoima Oy on tunnistanut kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa
Pyhäjoelle rakennettavan ydinvoimalaitoksen käytetylle polttoaineelle:
Eurajoen kunta ja Pyhäjoen kunnassa sijaitseva Sydännevan alue.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Sydännevan alue sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Merijärven
kunnan keskustaajamasta rajoittuen Merijärven kunnan alueeseen. Alue
on lähes kokonaan metsätalousaluetta, jossa ei ole asutusta tai teollista
toimintaa.
Eurajokea tarkastellaan vielä tässä vaiheessa koko kuntana. Kunnan
alueella sijaitsee kuitenkin Olkiluodon ydinvoimalaitosalue sekä Posiva
Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoitusalue. Ko.
alueelle tullaan sijoittamaan sekä TVO:n että Fortumin nykyisten ja
rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten käytetty polttoaine.
Merijärven kunta ei hyväksy Pyhäjoen ydinvoimalan käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoittamista nyt esitetylle alueelle Pyhäjoen
Sydännevalle. Suunnittelualue sijaitsee alueen kuntakeskusten
välittömässä läheisyydessä, Merijärven kuntataajamaan etäisyyttä on
vain noin kuusi kilometriä. Suunnittelualue on rakentamatonta
metsätalousaluetta, jonne kaikki infra loppusijoituslaitosta varten tulisi
rakentaa alusta alkaen. Eurajoen Olkiluodossa infrastruktuuri on jo
valmiina ja loppusijoituspaikan työt aloitettu.
Merijärven kunta katsookin, että kaikkien Suomessa sijaitsevien
ydinvoimaloiden käytetty polttoaine tulee ensisijaisesti sijoittaa samaan
loppusijoituspaikkaan.
Tällöin
myös
Fennovoiman
Pyhäjoen
ydinvoimalan käytetty polttoaine sijoitettaisiin Olkiluotoon. Eduskunta
on tehnyt periaatepäätöksen ja Posiva Oy on saanut rakentamisluvan
Olkiluotoon sijoittuvalle loppusijoituslaitokselle. Uusien laitosten
suunnittelu ja rakentaminen Pyhäjoelle tai muualle Suomeen on
ainoastaan rajallisten resurssien tuhlausta. Mikäli ydinvoimayhtiöt eivät
pääse keskenään sopimukseen asiasta, tulee valtion puuttua asiaan ja
pakottaa yhtiöt sopuun.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN MUUTOSHAKEMUKSESTA
Khall. 103 §

Oulaisten Liikenne Oy on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
muutoshakemuksen koskien käyttöoikeussopimusta nro 600420.
Kyseinen sopimus koskee ostoliikennettä reitillä Pyhäsalmi-RaahePyhäsalmi. Vuoro lähtee Pyhäsalmesta arkipäivisin klo 6.40, on
Raahessa klo 10.30, lähtee takaisin klo 12.45 ja on Pyhäsalmessa klo
17.15. Tällä hetkellä vuoro saapuu Oulaisten keskustan kautta
Merijärven SEO:lle, jossa se pysähtyy klo 9.20 jatkaen edelleen
Pyhäjoelle, jossa klo 10.00. Iltapäivällä vuoro saapuu Pyhäjoelta
Merijärven SEO:lle, jossa pysähdys klo 13.40 ja jatko edelleen kohti
Oulaisten keskustaa, jossa perillä klo 14.00.
Oulaisten Liikenne Oy on esittänyt ELY-keskukselle, että vuoron
osuutta Raahe-Pyhäsalmi tiivistetään. Lähtö Raahesta aikaistuu 25
minuuttia, samoin lähtö Pyhäjoen matkahuollosta. Esityksen mukaisesti
vuoro ei kävisi enää Merijärvellä, vaan jatkaisi Pyhänkoskelta suoraan
Pyhäjoen pohjoispuolta Oulaisten keskustaan. Perillä Pyhäsalmessa
vuoro olisi klo 15.50
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt sopimuksen piirissä
olevien kuntien lausuntoa esityksestä.
Esitys: Merijärven keskustan kautta kulkevat linja-autovuorot ovat
vähentyneet viime vuosien aikana voimakkaasti. Merijärven
keskustaajamasta pois ja takaisin pääsee linja-autolla ainoastaan
Kalajoen, Oulaisten ja Pyhäjoen/Raahen suuntaan. Mikäli Oulaisten
Liikenteen muutoshakemus hyväksytään, Pyhäjoen ja Merijärven
keskustaajaman välillä ei enää liikennöi linja-autovuoroa. Ko. vuoro
palvelisi jatkossa ainoastaan Pyhäjoen pohjoispuolen asukkaita.
Merijärven kunta ei hyväksy
Merijärven kunnan alueella.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

linja-autoliikenteen

heikentämistä

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

19.10.2016

LAUSUNTO TAKSILUPIEN KUNTAKOHTAISISTA ENIMMÄISMÄÄRISTÄ
Khall. 104 §

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät.
Keskuksessa on nyt valmisteilla vuoden 2017 kiintiöpäätös.
Vuonna 2016 taksilupien enimmäismäärä Merijärvellä on ollut kolme
lupaa, joista vähintään yksi esteetön. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä, esteettömän kaluston
määrästä sekä taksipalveluiden laadusta kunnan alueella.
Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan seuraavaa:
Taksilupien enimmäismäärä kolme kappaletta sekä esteettömän kaluston
määrä Merijärvellä on riittävä. Taksipalveluiden saatavuus ja laatu
kunnan alueella on hyvä.
Merijärven kunnan osalta taksilupien enimmäismääriin ei ole tarvetta
tehdä muutoksia.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2016
Khall. 105 §

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2016 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2016
(liite) sekä 1.1.-31.8. (liite), johon saakka kirjanpito on valmis.
Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 30.6. hieman
talousarviossa ennakoitua heikommin toteutuman ollessa 43,6 %. Viime
vuoden tilanteesta ollaan jäljessä. Toimintakulut ovat myös toteutuneet
ennakoitua pienempinä, toteutuma oli 47,9 %. Viime vuotiseen
verrattuna kulut ovat pienentyneet 229.000 €. Merkittävin tekijä kulujen
pienenemiseen on erikoissairaanhoidon kustannusten normalisoituminen,
erikoissairaanhoidon menot ovat n. 160.000 € pienemmät kuin vuosi
sitten. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 46,7 %.
Perusterveydenhoidon toteutuma oli 54,4 %. Muiden toimintojen osalta
talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti.
Vuosikate 30.6.2016 oli 240.761 €, joka on toteutunut selvästi
ennakoitua paremmin.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 106 §
-

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
Teknisen lautakunnan pöytäkirja 6.10.2016
Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat 15.9.2016 ja 17.10.2016
Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 14.6.-19.10.2016
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Khall. 107 §
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Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Seuraava kunnanhallituksen kokous pidetään aikaisemmin sovitun
mukaisesti 7.11. Sitä seuraava 16.11. suunniteltu kokous perutaan.
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Pohjois-Pohjanmaan Maakuntapäivät
pidetään Oulussa 7.-8.11.2016.
- Jaana Pudas tiedusteli onko kuntaan tullut virallista tietoa Pyhäjoen
Karhunnevankankaan kaavoitustilanteesta. Kunnanjohtajan mukaan ei
ole tullut.
- Päivi Saukko esitti, että Salmenrannan remonttisuunnitelmista tulisi
saada tietoa myös Salmenrannan henkilöstölle.
- Jenna Leppikorpi kysyi milloin uudelle ryhmikselle saadaan
hiekkalaatikko. Kunnanjohtaja vie asian tekniselle johtajalle.

