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JOKILAAKSOJEN SOTE-TUOTANTOALUEEN VALMISTELUN TILANNE
Khall. 67 §

Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaisen tuotantoja tuottajarakenteen valmistelemiseksi käynnistettiin Toimiva soterakenne Jokilaaksojen alueelle - hanke ajalle 1.1.2014-31.8.2015.
Kunnat tekivät hallituksissaan päätökset, joilla valtuuttivat sote-toimijat
valmistelutyöhön sekä nimesivät edustajansa ohjausryhmään.
Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää Jokilaaksojen alueen kuntien
sellaiset toimivat sote-palveluiden tuotanto- ja tuottajarakennevaihtoehdot, jotka täyttävät valmistelussa olevan sote-rakennelain
edellytykset ja jotka parhaiten vastaavat alueen väestön tarpeita.
Selvitystyön tavoitteena on ollut löytää tuotantorakenne, jossa
- alueella jo oleva osaaminen ja resurssit voidaan parhaiten hyödyntää
- tuotannosta saadaan kustannustehokasta ja vaikuttavaa
- tuotantoalueratkaisu tukee alueen osaamisen ja sitä tukevan
koulutuksen vahvistamista
- tuotantoalueratkaisua valmistellaan kiinteänä osana maakunnallista
valmistelutyötä
Hankkeen tuloksena on laadittu raportti, joka sisältää Jokilaaksojen
alueen kuntien sote-palveluiden tuotantorakenteen nykytila-analyysin,
alueen palvelutarveanalyysin sekä esitykset tuotantorakenteen
kehittämiseksi ja vaihtoehdot tuottajarakenteeksi. Raportin valmistelua
varten tilattiin Kuntamaisema Oy:lta
Jokilaaksojen alueelle sotetuotantorakenneselvitys yhteistoiminta-alueittain.
Työryhmä pitää Jokilaaksojen aluetta riittävän vahvana ja
tarkoituksenmukaisena alueena kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja
yhtenä kokonaisuutena. Työryhmän mielestä keskeistä on palvelujen
sisällöllinen
kehittäminen
ja
palvelurakenteen
uudistaminen.
Kehittämistyön osalta tarvitaan seuraaville 1-3 vuodelle aikataulutettu
suunnitema sen toteuttamiseksi, mitä Maisema-selvityksessä on esitetty.
Kuntia on pyydetty antamaan asiasta lausunnot 15.8.2015 mennessä.
Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa erityisesti seuraaviin
kysymyksiin:
- pitääkö kunta tarpeellisena Jokilaaksojen sote-yhteistyön jatkamista
ja tiivistämistä?
- pitääkö kunta perusteltuna tavoitella sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenteen muuttamista ja kustannussäästöjä selvitysraportin
optimointivaran suuntaisesti?
- pitääkö kunta perusteltuna nykyistä vahvemman yhteistyörakenteen
tai muun hallinnollisen rakenteen aikaansaamista Jokilaaksojen
alueelle ?
Merijärven ja Kalajoen luottamushenkilöille järjestettiin hankkeen
raportista ja Kuntamaiseman selvityksestä yhteinen esittelytilaisuus

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Kalajoella 11.5.2015. Raportit on toimitettu hallituksen jäsenille
sähköpostitse.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee Jokilaaksojen sote-yhteistyöstä laaditut
raportit ja selvitykset, raporttien esittelyn ja lausuntopyynnön tiedoksi.
Kunnanhallitus laatii lausunnon 15.8.2015 mennessä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO YVA-MENETTELYN TARPEESTA 6-9 TUULIVOIMALAITOSYKSIKÖN
RAKENTAMISESTA PYHÄJOEN PUSKAKORVENKALLION ALUEELLE
Khall. 68 §

Smart Windpower Oy suunnittelee Pyhäjoen Puskakorvenkallion
alueelle enintään 6-9 tuulivoimalaa (liite). Tuulivoimalaitosten
yksikkötehot olisivat 3-5 MW ja tuulipuiston kokonaistuotantoteho alle
30 MW. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi 120-150 metriä ja
kokonaiskorkeus 200-230 metriä.
YVA-asetuksen (713/2006) 6 §:n hankeluettelon mukaan YVAmenettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeisiin, joissa laitosten määrä
on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho on vähintään 30 MW.
Tämän lisäksi YVA-menettely voi tulla harkinnanvaraisesti
sovellettavaksi ELY-keskuksen päätöksellä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt naapurikuntien ja muiden
toimijoiden lausunnot YVA-menettelyn tarpeesta 5.6.2015 mennessä.
Esitys: Puskakorvenkallion tuulipuisto sijoittuu keskelle Pyhäjoen isoja
jo olemassa olevia tai suunnittelussa olevia tuulipuistoalueita. Etäisyydet
puistojen välillä ovat pieniä. Selvityksessä ei ole otettu lainkaan
huomioon naapurikuntien alueilla olevia tuulipuistoalueita. Raahessa,
Oulaisissa, Merijärvellä ja Kalajoella on olemassa olevia sekä rakenteilla
ja suunnittelussa olevia alueita useita. Etäisyydet myös näihin alueisiin
ovat lyhyitä. Näiden alueiden yhteisvaikutuksia alueella asuvaan
väestöön ei ole selvitetty. Selvityksessä ei ole millään tavalla arvioitu
uuden tuulipuiston vaikutuksia alueen väestöön.
Edellä mainitun perusteella Merijärven kunta pitää tarpeellisena YVAselvityksen laatimista Pyhäjoen Puskakorvenkallion tuulipuistosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIESITYKSET VUODELLE 2015
Khall. 69 §

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
ovat pyytänyt esitykset vuoden 2015 itsenäisyyspäivänä myönnettävistä
Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien
kunniamerkeistä.
Esityksen
tulee
perustua
asianomaisen
henkilön
ansioihin.
Kunniamerkkiin oikeuttavia ansioita ei yleensä voida saavuttaa
lyhytaikaisen toimikauden aikana.
Esitys: Kunnanhallitus
merkeistä.

tekee

esityksen itsenäisyyspäivän kunnia-

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää itsenäisyyspäivän kunniamerkkejä
Esko Nivalalle, Päivi Mikkolalle ja Anne Toholalle.

KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2015 KUTSUNNOISSA
Khall. 70 §

Merijärven ja Alavieskan yhteinen kutsuntatilaisuus järjestetään
Alavieskassa 6.10.2015. Kutsunnat koskevat vuonna 1997 syntynyttä
ikäluokkaa.
Puolustusvoimien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto pyytää
alueen kuntia nimeämään edustajansa ja näiden varahenkilöt vuoden
2015 kutsuntalautakuntiin.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan ja tälle
varahenkilön vuoden 2015 kutsuntalautakuntaan.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajaksi vuoden
2015 kutsuntalautakuntaan Antti Sakon ja hänen varahenkilökseen
Tapani Saukon.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

20.5.2015

UUSI KUNTALAKI
Khall. 71 §

Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja muut siihen liittyvät lait
13.3.2015 ja presidentti vahvisti lait 10.4.2015.
Kuntalaki (410/2015) on tullut voimaan 1.5.2015 kuitenkin siten, että
merkittävää osaa laista sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien, jolloin uusi
kuntavaalikausi alkaa. Käytännössä lain vaikutukset näkyvät pitkälti
kuntien toiminnassa vasta seuraavan vaalikauden alusta.
Kuntaliiton Yleiskirjeessä nro 6/2015 on käyty läpi muuttuvat ja
ennallaan pysyvät asiat (liite).
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee uuden Kuntalain muutokset tiedoksi ja
antaa ne edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja annetaan edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE
Khall. 72 §

Tilintarkastajat ovat pyytäneet kuntien sekä kuntayhtymien johdolta eli
kunnanhallituksen puheenjohtajalta ja kunnanjohtajalta kirjallisia
vahvistusilmoituksia. Kyseessä ovat ns. vahvistuskirjeet tai
vahvistusilmoituskirjeet, joita tilintarkastajat nykyisin pyytävät
vuosittain
tilinpäätöksen
tarkastuksen
yhteydessä
ennen
tilintarkastuskertomuksen antamista.
Vahvistuskirjeellä tilintarkastaja hankkii kirjallisen vahvistuksen siitä,
että johto on täyttänyt lakisääteiset velvollisuutensa, jotka koskevat
tilinpäätöksen laatimista ja sitä, että tilintarkastajalle annetaan täydelliset
tiedot. Kirjeen tarkoituksena ei siis ole määritellä ko. vastuita ja
velvollisuuksia eikä lisätä johdon vastuuta yli lain säännösten.
Pääasiallisena tarkoituksena johdon näkökulmasta on se, että
vahvistettavia asioita harkitaan entistä huolellisemmin. Toimivan johdon
odotetaan tietävän riittävästi vahvistuskirjeessä mainituista asioista tai
sen odotetaan tehneen asianmukaisiksi katsomiaan tiedusteluja
pystyäkseen antamaan pyydetyt kirjalliset vahvistusilmoitukset.
BDO Audiator Oy on pyytänyt Merijärven kunnanhallitukselta
allekirjoitetun vahvistusilmoituskirjeen liittyen tilikauden 1.1.31.12.2014 tilintarkastukseen (liite). Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja
kunnanjohtaja ovat allekirjoittaneet kirjeen kunnanhallituksen puolesta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VIRKAVAPAA-ANOMUS
Khall. 73 §

Tekninen johtaja Tuomo Perälä on valittu Tyrnävän kunnan
rakennustarkastajaksi. Hän on anonut virkavapaata nykyisestä virastaan
ajalle 8.6.-31.12.2015.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuomo Perälän virkavapaaanomuksen teknisen johtajan virasta ajalle 8.6.-31.12.2015. Virkavapaa
on palkaton.
Kunnanhallitus
haettavaksi.

päättää

julistaa

teknisen johtajan viransijaisuuden

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 74 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.4.-20.5.2015
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.5.2015
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 75 §

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
- Harjoitusohje PSKYBER15-valmiusharjoitukseen 27.-28.10.2015
POHJOIS-POHJANMAA ELY-KESKUS
- Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2015-2019
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PYHÄJOKIMELONNAN AVUSTUS
Khall. 76 §

Pyhäjokimelonta XXIV järjestetään tänä vuonna 10.-14.6. Melonta
pysähtyy lauantaina 13.6. Pyhänkoskella. Ohjelmassa on mm.
koskenlaskunäytös.
Tapahtuman rahoittamiseksi järjestäjät anovat jokivarren kunnilta
avustusta, jonka suuruus on kunnilta 120 €.
Esitys: Kunnanhallitus päättää myöntää Pyhäjokimelonnalle 120 €
avustuksen vuoden 2015 tapahtuman järjestämistä varten.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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OMAISHOIDON TUKI
Khall. 77 §

Kunnanvaltuuston ja –hallituksen iltakoulussa 5.5.2015 kävi ilmi, että
omaishoidon tuen määrärahat on Merijärven osalta sidottu kuluvalta
vuodelta. Uusille tuen hakijoille ei voida tukea myöntää vuoden 2015
osalta. Tällä hetkellä uusia hakijoita on kolme ja määrärahan tarve n.
8.000 €.
Esitys: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti keskustelun jälkeen esittää Kalajoen
perusturvalautakunnalle, että kaikille merijärvisille omaishoidon tuen
ehdot täyttäville hakijoille myönnetään tuki vuoden 2015 aikana ja
kuluvan vuoden talousarvion määrärahoihin tehdään tarvittava lisäys.

MUUT ASIAT
Khall. 78 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että Rantakummun omakotitalosta ei ole
jätetty yhtään ostotarjousta, tarjousten jättöaika päättyy 22.5.2015.
Mikäli tarjouksia ei tule määräaikaan mennessä, taloon otetaan
vuokralaiset.
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi, että huoltoaseman yrittäjyydestä oli
kiinnostunut yksi yrittäjä, joka kuitenkin perui tulonsa.
Huoltoaseman tulevasta toiminnasta jatketaan keskusteluja 4Hyhdistyksen kanssa.
- Heikki
Kalapudas
kysyi
kunnan
saatavista
edellisten
huoltamoyrittäjien osalta. Kunnanjohtaja antoi asiasta katsauksen.
- Päivi
Saukko
tiedusteli
kunnan
vuokra-asuntotilannetta.
Kunnanjohtaja antoi asiasta katsauksen.

