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NOPEA LAAJAKAISTA MERIJÄRVELLE - HANKKEEN KUNTAOSUUS
Khall. 41 §

Kunnanvaltuuston päätöksellä 3.2.2016 § 5 Merijärven kunta on
päättänyt ottaa valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen
tehtäväkseen kuntalain antaman itsehallinnon nojalla. Tätä varten
kunnanvaltuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen
Kuituverkko-osuuskuntaa. Sittemmin kunta myönsi (Kvalt 24.2.2016 §
10) Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle lainan takauksen
valokuituverkon rakentamiseen, lainojen määrä oli 1.445.700 € ja
takausaika 20 vuotta.
Tietoyhteiskunnassa laajakaistapalvelujen saatavuuden tarjoamisen
katsotaan
olevan
teollisuusyhteiskunnan
viemäröintiin
tai
sähköistämiseen rinnastuvaa perusinfrastruktuurin rakentamista. Tämän
lisäksi kyseessä on kunnalliseksi palveluksi otetun tehtävän
järjestäminen
yhteistyössä
toisten
alueen
kuntien
kanssa.
Valokuituverkon yhteys jokaiseen kiinteistöön tulee koko ajan
tarpeellisemmaksi palveluiden siirtyessä verkkoon. Tämän hetken
nettiyhteystarve on painottunut netistä haettaviin palveluihin, mutta yhä
enemmän tullaan tarvitsemaan myös toisinpäin olevaa nopeaa ja
luotettavaa yhteyttä. Tätä kodista internettiin olevaa valokuituyhteyttä
tarvitaan lisääntyvässä määrin etenkin terveydenhoidon kotiin
annettavissa seuranta- ja mittauspalveluissa. Nämä palvelut
mahdollistavat ihmisten pidemmän kodissaan asumisen. Hanke on
erityisen tärkeä haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien kannalta ja
se tähtää kansalaisten ja yritysten tasa-arvoisuuteen asuin- tai
sijaintipaikasta riippumatta. Sen avulla kunnat voivat toteuttaa
tehtäväkseen ottamansa palvelun tarjoamisen kaikille tasapuolisesti.
Valokuituhanke helpottaa ja varmistaa kuntalaisten mahdollisuuden
toimia
aktiivisena
informaatioyhteiskunnan
jäsenenä.
Merijärven kunta on Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan kautta
käynnistänyt liityntäverkon suunnittelun koko kunnan alueelle.
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta hakee 31.5.2017 päättyvässä
haussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta maaseudun kehittämisavustusta suunnitellun liityntäverkon rakentamiseen Merijärvelle
yhtäaikaisesti Sievin hankealueen kanssa.
Hanke, johon kunnan avustusosuutta haetaan, kulkee nimellä Nopea
laajakaista Merijärvelle ja sen toteuttamisaika on 1.6.2017 - 31.12.2018.
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Merijärven kunnan alueelle luotettava
liityntäverkko käyttäen nykyaikaisia valokuituyhteyksiä sekä saada sen
avulla kustannuksiltaan kohtuullinen, pitkäaikainen, luotettava ja
toimiva tietoliikenneliittymä tasapuolisesti kaikkien hankealueella
toimivien yritysten, organisaatioiden ja asukkaiden käyttöön.
Liityntäverkon kustannusarvio on Merijärven osalta kaikkiaan n. 1,26
milj. € (alv 0 %), johon haetaan tukea 70 %.
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Maaseuturahaston kautta haettu tuki liityntäverkon rakentamiseen on 70
% toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Nykyisellä ohjelmakaudella kehittämisavustuksen tulee sisältää 10 prosenttiyksikköä
kunnan avustusosuutta (60 % + 10 %). Liityntäverkkohankkeelle
mahdollisesti
myönnettävät
maaseudun
kehittämisavustukset
pienentäisivät merkittävästi tarvetta investoinnin kuntatakaukselle.
Tämä varattavaksi esitettävä avustusmääräraha on laskettu niin, että
liittymäaste olisi hankealueella n. 80 %. Rakentamisen liittymäaste
jäänee sille tasolle ja siltä osin avustusmääräraha on riittävä.
Viestintäviraston hallinnoiman Nopea laajakaista - hankkeen kautta
toteutettuna kunnan avustusosuus tukikelpoisista kustannuksista olisi
ollut yli kaksinkertainen.
Merijärven liityntäverkolle haettavan kehittämisavustuksen kuntaosuus
on yhteensä 126.735 €, jakautuen niin että 2017 vuodelle avustuksen
määrä on 89.141 € ja 2018 vuodelle 37.611 €.
Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy 10 prosentin kuntaosuuden Nopea laajakaista Merijärvelle hankkeeseen
ELY-keskuksen
maaseudun
kehittämisavustuksen
saamisen
varmistamiseksi,
2. varaa talousarviomuutoksena 89.141 euroa vuodelle 2017 ja 37.611
euroa vuodelle 2018 Merijärven valokuituverkon rakentamisen
avustamiseen hankkeen kautta. Varattava määräraha esitetään
katettavaksi talousarviolainalla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän
pykälän ajan toimi puheenjohtaja.
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LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ
ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA
Khall. 42 §

EDUSKUNNALLE

LAIKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt kunnille 1.3.2017
lausuntopyynnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden
kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lausunnot on pyydetty annettavaksi
sähköisen kyselyn muodossa 26.4.2017 mennessä. Lausuntopyynnön
materiaalit löytyvät internetistä osoitteesta:
http://tem.fi/lausuntopyynnot
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja
elinkeinoministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla.
Kokonaisuus liittyy hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:
1) Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä.
Esityksen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen
sekä työllisyyden, työllistämisen ja yritysten toimintaedellytysten
edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien
palvelujen avulla. TEM:n vastuulla olevasta aluekehittämisjärjestelmästä
kehitetään valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja sopimuksiin
pohjautuva järjestelmä.
2) Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman Työllisyys ja kilpailukyky - painopistealueen kärkihankkeeseen Kilpailukyvyn vahvistaminen, jossa on linjattu yrittäjyyden
edistämistä koskeviatoimenpiteitä. ELY-keskusten ja TE-toimistojen
työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluksi. Asiakkaan
valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja
tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille.
Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan
vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja
puretaan ja säädökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän
kasvun parhaalla mahdollisella tavalla.
Esitys: Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteenä olevan lausunnon
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja
kasvupalveluista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKO
Khall. 43 §

Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöjen ja järjestöjen toimintaavustuksiin on varattu 18.500 euroa. Talousarviokäsittelyssä toimintaavustusten jako on jätetty kunnanhallituksen päätettäväksi. Avustukset
on ilmoitettu haettavaksi Kuntatiedotteessa 3.3.2017.
Toiminta-avustuksia on haettu seuraavasti:
- Merijärven 4H-yhdistys
- Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry
Yhteensä

19.000 €
300 €
19.300 €

Esitys: Kunnanhallitus päättää jakaa toiminta-avustukset seuraavasti:
- Merijärven 4H-yhdistys
- Pyhäjokialueen Mielenterveysyhd. Käsikkäin ry
Yhteensä

18.400 €
100 €
18.500 €

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2017
Khall. 44 §

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä itsenäisyyspäivän
kunniamerkeistä.
Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja
koskevat ehdotukset tulee tehdä 24.5.2017 mennessä.
Esitys: Kunnanhallitus
merkkien saajiksi.

tekee

esityksen itsenäisyyspäivän kunnia-

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää itsenäisyyspäivän kunniamerkkien
saajiksi seuraavia henkilöitä: Leena Erkkilä, Kari Jokela, Ebba Nokela ja
Taina Palola.

Pöytäkirja tarkastettu
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KUNNANTOIMISTON SULKU
Khall. 45 §

Kunnantoimisto on pidetty viime vuosina kesäaikana suljettuna kolme
viikkoa heinäkuussa. Sulku ei ole vaikuttanut asiakaspalveluun, koska
päivystykset hoidetaan normaalisti ja heinäkuu on toiminnan kannalta
hiljaista aikaa. Kunnantoimiston henkilöstön lomat on keskitetty sulun
ajalle.
Helatorstai 25.5. on vapaapäivä. Suurin osa kunnantoimiston
henkilöstöstä on hakemassa vuosilomaa sitä seuraavan perjantain 26.5.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto pidetään suljettuna
perjantaina 26.5. sekä 17.7.-6.8.2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

LOMARAHAN MAKSAMINEN HEINÄKUUN PALKANMAKSUN YHTEYDESSÄ
Khall. 46 §

Virka- ja työehtosopimuksen mukaan kunnan on maksettava lomarahat
elokuun palkanmaksun yhteydessä. Merijärvellä lomarahat on
vakiintuneen käytännön mukaan maksettu heinäkuun palkanmaksun
yhteydessä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta maksaa lomarahat
entisen käytännön mukaisesti heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
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KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT
Khall. 47 §

Kunnanjohtaja Kari Jokelan vuosilomaoikeus on 38 päivää. Ehdotus
vuosilomaksi on seuraava:
- 17.7.-13.8.
- 23.-29.10.
- 27.-31.12.
- 5.-11.3.2018

20 päivää
5 päivää
3 päivää
5 päivää

Yhteensä 33 päivää, 5 päivää jää sovittavaksi myöhemmin.
Puheenjohtajan
mukaan.

esitys:

Hyväksytään

kunnanjohtajan

ehdotuksen

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä
kokouksesta. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän ajan toimi
puheenjohtaja.
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 48 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 22.2.-19.4.2017
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT
Khall. 49 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Jenna Leppikorpi toi esille Pikkutuvan sisäilman. Asiasta käytiin
keskustelu.
- Päivi Saukko toi esille aikaisemmat keskustelut opiskelijaavustuksen ulottamisen myös 2. asteen ammatillisiin opiskelijoihin.
Päätettiin laittaa hakuun tiedotteessa.
- Kunnanjohtaja informoi hallitusta seuraavista asioista:
o hallintosäännön valmistelu seuraavaan kunnanhallitukseen
o kuntastrategian siirtäminen seuraavalle valtuustokaudelle
o PoPSTer-luonnokset
o tulevat tilaisuudet

