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SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
Khall. 114 §

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä
ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä 15.11.-31.12.2017 vaalipiireittäin
toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin
eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin
asukasluvun suhteessa.
Oulun vaalipiiristä valitaan 6 jäsentä ja 6 varajäsentä suoran
vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua
vastaava (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Merijärven asukasluku oli
1131.
Valtuuskuntaan valitaan lisäksi 9 jäsentä ja 9 varajäsentä tasauspaikoilta.
Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta laskee ja jakaa tasauspaikat
puoluiden kesken niiden ehdokaslistojen saamien valtakunnallisten
äänimäärien perusteella. Tämän jälkeen määritellään mihin vaalipiiriin
puolueen saama tasauspaikka menee. Lisäksi valitaan Ahvenanmaan
maakunnasta yksi jäsen ja varajäsen.
Vaalipiirin kuntapäiväkokous on nimennyt ehdokaslistat. Kuntaliiton
valtuuston vaalilautakunta on vahvistanut ehdokaslistat ja laatinut
vaalipiireittäin ehdokaslistojen yhdistelmän. Oulun vaalipiirin
ehdokaslistojen yhdistelmä on esityslistan liitteenä.
Vaali on suljettu suhteellinen listavaali. Äänetyslippuun merkitään sen
ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Kunnan äänestystulos
lasketaan jakamalla kunnan asukasluku kokouksessa läsnä olevien
valtuutettujen lukumäärällä ja kertomalla osamäärä ehdokaslistan
saamalla äänimäärällä. Saadut ehdokaslistojen äänimäärät pyöristetään
kokonaislukuun. Vastaavalla tavalla lasketaan ja pyöristetään
kokonaislukuun tyhjät äänet. Äänestytulos viedään Kuntaliiton
sähköiseen äänestysjärjestelmään.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa
suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 115 §

KuntaL. 39 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 8.11.2017 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
EHDOTUSAINEISTOSTA
Khall. 116 §

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen kolmas ja viimeinen
vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen. Keskeiset teemat ovat pohjavesi- ja
kiviainesalueet sekä mineraalipotentiaali ja kaivosalueet. Tuulivoiman ja
soiden osalta kaavakartalla esitetään ainoastaan muutokset suhteessa 1.
vaihemaakuntakaavaan,
kokonaistilanne
näytetään
erillisillä
teemakartoilla. Vaihemaakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä keväällä
2017.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus on 16.10.2017 (§ 183)
hyväksynyt kolmannen vaihemaakuntakaavan ehdotuksen lausuntoaineiston maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti
kuultavaksi. Lausuntoaineistoon on tehty päätöksen mukaiset tekniset
tarkistukset 19.10.2017. Lausunnon antajia pyydetään kiinnittämään
erityistä huomiota kaavakartalla selvitysaluemerkinnällä (se-3)
osoitettuihin
tuulivoimatuotannon
suunnittelualueisiin,
ja
kaavaselostuksen kohdassa Kaavan tuulivoimaratkaisun perustelut
avattuihin Perämeren rannikkoalueen erityiskysymyksiin.
Maakuntakaavaehdotuksen lausuntoaineisto on nähtävillä liiton
verkkosivuilla www.pohjois-pohjanmaa.fi > aluesuunnittelu >
maakuntakaavoitus > 3. vaihemaakuntakaava vireillä.
Verkkosivulta löytyvät myös kaavan taustaselvitykset.
Esitys:
Merijärven
kunnalla
ei
vaihemaakuntakaavan ehdotusaineistosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

ole

huomautettavaa
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KUNTAYHTEISTYÖ PAIKKATIETO- JA KIINTEISTÖTEHTÄVISSÄ
Khall. 117 §

Merijärven kunta on ostanut paikkatieto- ja kiinteistötehtävien palvelut
Kalajoen kaupungilta. Kalajoki myy samoja palveluita myös Pyhäjoen ja
Sievin kunnille.
Ostetut työsuoritteet ovat olleet pääosin maastomittaukseen kuuluvia
rakennusvalvontaan, kartoitukseen ja kiinteistönmuodostukseen liittyviä
mittauksia. Lisäksi on ostettu tarvittaessa myös jonkin verran
kaavoitukseen liittyviä tehtäviä. Tarvittavat palvelut on saatu nopeasti ja
kustannustehokkaasti eikä vähällä käytöllä olevia erikoistyökaluja ole
tarvinnut hankkia.
Kalajoen kaupunki on esittänyt sopimusluonnosta kuntayhteistyön
jatkamiseksi.
Esitys: Kunnanhallitus päättää jatkaa yhteistyötä Kalajoen kaupungin
kanssa paikkatieto- ja kiinteistötehtävissä.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kalajoen
kaupungin kanssa laadittavan sopimuksen tehtävien hoidosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SOPIMUKSEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VIRANHALTIJATEHTÄVIEN PALVELUISTA, SÄÄNNÖLLINEN VALVONTA HYVÄKSYMINEN
Khall. 118 §

Ympäristönsuojelulakia uudistettiin vuonna 2014. Uudistus toi kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle
uuden
lakisääteisen
tehtävän,
valvontasuunnitelman
ja
-ohjelman
laatimisen.
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen oli laadittava valvontasuunnitelma ja
valvontaohjelma 1.9.2017 mennessä.
Ylivieskan kaupunki on perustanut viran valvontasuunnitelmien ja –
ohjelmien valvontaa varten. Viranhaltijan työpanosta on tarkoitus
käyttää Ylivieskan lisäksi Merijärvellä, Sievissä ja mahdollisesti myös
Kannuksessa ja Nivalassa. Valvontaan keskittyvän viranhaltijan
palveluiden ostamisesta on laadittu sopimus (liite).
Merijärven
kunta
ostaa
tällä
hetkellä
lakisääteiset
ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut Ylivieskan kaupungilta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta hankkii
säännöllistä valvontaa tekevän ympäristönsuojeluviranomaisen palvelut
Ylivieskan kaupungilta.
Kunnanhallitus valtuuttaa
koskevan sopimuksen.

kunnanjohtajan

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

allekirjoittamaan

asiaa
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KUNNAN PALKKAHALLINNON PALVELUIDEN TUOTTAJAN VALINTA
Khall. 119 §

Kunnanhallitus päätti 17.10.2017 § 111, että kunnan palkkahallinnon
tehtävät ostetaan jatkossa ulkopuoliselta toimijalta. Tähän saakka
palkkahallinto on kuulunut kirjanpitäjän tehtäviin.
Palkkahallinnon tehtävien hoitamisesta on pyydetty tarjoukset kolmelta
alueella toimivalta taholta, Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä, Kalajoen
kaupungilta ja Monetra Oy:ltä (liite).
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunnan palkkahallinnon
tehtävien hoito ostetaan jatkossa Kalajoen kaupungilta.
Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan Kalajoen
kaupungin kanssa laadittavan sopimuksen palvelutuotannosta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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EDUSTAJAN VALINTA POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN LAAJAAN
SEURANTARYHMÄÄN
Khall. 120 §

Pohjois-Pohjanmaan
maakuntauudistuksen
tueksi
on
sovittu
perustettavaksi kaksi seurantaryhmää: laaja seurantaryhmä ja poliittinen
(ns. suppea) seurantaryhmä. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää
nimeämispäätöstä kuntien edustajista laajaan seurantaryhmään.
Poliittiset piirijärjestöt ovat tehneet sopimuksen ylikunnallisista
edustuksista, joiden osana on sovittu myös laajan seurantaryhmän
kuntakohtaisista edustajista. Sopimuksessa on huomioitu erityisesti
puolueiden voimasuhteet maakunnan tasolla sekä sukupuolten välinen
tasa-arvo. Poliittiset piirijärjestöt toivovat, että kunnat kunnioittavat
sopimusta nimeämispäätöstä tehdessään (liite).
Laajan seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidetään 13.12.2017.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen laajaan seurantaryhmään Merijärven kunnan edustajan ja
varaedustajan.
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen laajaan seurantaryhmään Merijärven kunnan edustajaksi
Juhani Alaranta ja varaedustajaksi Esko Nivala.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN PRESIDENTINVAALEJA VARTEN
Khall. 121 §

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja
asettaa vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme.
Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
asetetaan vaalitoimikunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Samoin tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset. Varajäsenet on
esitettävä siinä järjestyksessä, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten
sijaan.
Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys
toimitetaan kotimaassa 17.-23.1.2018. Mahdollinen toinen vaali kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan sunnuntaina
11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa
31.1.-6.2.2018
Esitys: Merijärven kunta on valtuuston päätöksen mukaisesti yhtenä
äänestysalueena. Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnan Merijärven
äänestysaluetta varten. Lautakuntaan valintaan puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä.
Lisäksi kunnanhallitus asettaa vaalitoimikunnan laitoksissa ja kodeissa
tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten. Vaalitoimikuntaan valitaan
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi jäsen sekä kolme varajäsentä.
Esitys: Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Anna-Maija Jalonen, puheenjohtaja
Tuula Pahkasalo, varapuheenjohtaja
Paavo Rautio, jäsen
Juha Takaeilola, jäsen
Aimo Tanska, jäsen
Vaalilautakuntaan valitaan seuraavat viisi varajäsentä järjestyksessä:
Paavo Pahkasalo, Ari Savukoski, Liisa Nivala, Milka Leppikorpi ja
Toini Hiitola.
Vaalitoimikuntaan valitaan seuraavat jäsenet:
Markku Sakko, puheenjohtaja
Tapani Hakala, varapuheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Heli Mattila, jäsen
Vaalitoimikuntaan valitaan seuraavat varajäsenet järjestyksessä: Antti
Vidnäs, Saara Saukko ja Raija Pääkkö.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

PÖYTÄKIRJAT
Khall. 122 §

Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 18.10.2017
- Tekninen lautakunta 12.10.2017
- Vapaa-aikalautakunta 16.10.2017
- Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan ylimääräinen osuuskuntakokous 2.11.2017
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 19.9.-19.11.2017
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kokous keskeytettiin klo 17.30 n. 30 minuutin ajaksi, jolloin Tiina Yppärilä esitteli Merijärven 4Hyhdistyksen toimintaa sekä kunnan ja yhdistyksen välistä yhteistyötä.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ASIA EI JULKINEN
Khall. 123 §

MUUT ASIAT
Khall. 124 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen päätteeksi hallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi uuden kirjanpitäjän paikan haun tilanteen
ja keskusteltiin haastatteluiden ajankohdasta ja osallistujista
- Keskusteltiin valokuituhankkeen tilanteesta
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OIKAISUVAATIMUS § 117, 118, 119, 120, 121, 123
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimus on osoitettava Merijärven kunnan kunnanhallitukselle
neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta.
MERIJÄRVEN KUNNANVIRASTO
Kunnantie 1
86220 MERIJÄRVI

AVOINNA:
Ma-Pe 08.00 - 15.45
Puh. 044-4776 200, Fax. 4775 222
merijarven.kunta@merijarvi.fi

VALITUSOSOITUS
VALITUSVIRANOMAINEN JA
VALITUSAIKA:

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen

VALITUSVIRANOMAINEN,
OSOITE JA
POSTINUMERO

POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS § ___ Valitusaika 30 pv
PL 189 / ISOKATU 4
90101 OULU
Puh: 029 56 42800
Fax: 029 56 42841
Sposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postinumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen peruste.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

