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LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
LUONNOKSESTA
Khall. 53 §

Pohjois-Pohjanmaan alueella voimassa olevia maakuntakaavoja
täydennetään ja päivitetään kolmessa vaiheessa. Maakuntakaavan
uudistamisen toinen vaihe (2. vaihemaakuntakaava) koskee maaseudun
asutusrakennetta, kulttuuriympäristöjä, virkistys- ja matkailualueita,
materiaalikeskusja
jätteenkäsittelyalueita,
ampumaratoja
ja
puolustusvoimien alueita.
Maakuntahallitus on 16.3.2015 päättänyt asettaa 2. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavaluonnos on
nähtävillä 25.3.-30.4.2015. Valmisteluaineisto selvityksineen on
nähtävissä myös Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa
www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava.
Maakuntaliitto
on
kaavaluonnoksesta.

pyytänyt

alueen

kunnilta

lausunnon

Merijärvi on kaavaluonnoksessa merkitty Pyhäjokilaakson alueen
maaseudun kehittämisen kohdealueeseen. Kylistä ainoastaan Pyhänkoski
on merkitty kaavaan kyläkeskusmerkinnällä. Valtakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita ei Merijärveltä löydy, maakunnallisesti
arvokkaita
Pyhänkosken
ja
Petäjäskosken
kulttuurimaisemat
Pyhäjokivarressa.
Valtakunnallisesti
arvokasta
rakennettua
kultturiympäristöä löytyy Kalaputaasta. Ristivuorelle on osoitettu
seudullisesti
merkittävä
virkistysja
matkailupalveluiden
kehittämiskohde.
Esitys: Kunnanhallitus päättää lausuntonaan 2. vaihemaakuntakaavan
luonnoksesta seuraavaa:
Kaavaluonnoksen alussa oleva Lähtökohdat ja nykytila – kappale on
laadittu sekavaksi. Kappaleessa puhutaan maakunnan eteläosasta useilla
eri käsitteillä, jotka menevät osittain sekaisin. Alueesta tulisi kaavan
yhdeydessä käyttää yhtä nimitystä, Oulun Eteläinen, joka on vakiintunut
käyttöön. Tällöin tarkoitetaan Ylivieskan, Nivala-Haapajärven ja
Haapaveden-Siikalatvan seutukuntia, jotka muodostavat yhden
kokonaisuuden maakunnan eteläosassa.
Muutoin Merijärven kunnalla ei ole huomautettavaa 2. vaihemaakuntakaavan luonnokseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMISESTÄ
Khall. 54 §

Oikeusministeriö asetti 28.10.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia
ehdotus käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Työryhmän työn
tarkoituksena oli tuottaa tietoa tuleviin hallitusneuvotteluihin.
Työryhmän tuli laatia ehdotus käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi.
Työryhmän tavoitteena on ollut käräjäoikeuksien rakenteen
vahvistaminen niin, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu
voidaan muuttuvassa toimintaympäristössä tulevaisuudessakin turvata.
Tähän on pyritty muodostamalla hallinnollisesti suurempia yksiköitä,
joissa työmäärä ja resurssit voidaan jakaa nykyistä tehokkaammin ja
tasaisemmin. Työryhmä on pyrkinyt muodostamaan käräjäoikeuksista
sellaisia, että niiden tuomiopiirin alueella asuvan väestön määrä ja sitä
myötä asiamäärät jakautuvat käräjäoikeuksien kesken nykyistä
tasaisemmin.
Työryhmä on päätynyt ehdottamaan kahta erilaista mallia
käräjäoikeusverkoston jatkokehittämiseksi. Toisen mallin lähtökohtana
on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä
eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Mallin mukaan
käräjäoikeuksia olisi 17. Mallin mukaan käräjäoikeuksia olisi 14.
Molemmat mallit noudattavat maakuntajakoa.
Työryhmän mietintö
on
saatavissa
internetissä osoitteesta:
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/14261420539
65/Files/OMML_14_2015_Karajaoik.pdf
Molemmissa malleissa esitetään Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen
muodostettavaksi yhtä käräjäoikeutta, jossa Kainuun, Oulun ja
Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet yhdistettäisiin Oulun käräjäoikeudeksi.
Pääpaikkana tulisi olemaan Oulu, kansliat jäisivät Kajaaniin ja
Ylivieskaan. Kuusamoon jäisi istuntopaikka. Kansliat lakkautettaisiin
Raahesta ja Kuusamosta, samoin istuntopaikat Pudasjärveltä, Kuhmosta
ja Suomussalmelta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona
käräjäoikeusverkoston kehittämisestä seuraavaa:
Merijärven kunta ei pidä hyväksyttävänä kehityksenä kansalaisten
palveluiden keskittämistä yhä harvempiin toimipisteisiin yhä kauemmas
kansalaisista. Valtion tarjoamia palveluita tulisi saada myös
keskuskaupunkien ulkopuolelta. Onkin tärkeää, että Pohjois-Pohjanmaan
eteläosaan
Ylivieskaan
on
molemmissa
malleissa
jäämässä
kansliapalvelu, vaikkakin käräjäoikeuden pääpaikka on siirtymässä
Ouluun. Ylivieska sijaitsee keskellä asukasluvultaan merkittävää ja
kehittyvää aluetta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON YMPÄRISTÖMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA
Khall. 55 §

Merijärven kunnan jätevedenpuhdistamolla on P-P:n ympäristökeskuksen vuonna 2001 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva
ympäristölupa. Kunnan on pitänyt jättää hakemus lupamääräysten
tarkistamiseksi vuonna 2010. Hakemus on tullut vireille 3.1.2011.
Kunta ei hakemuksessaan esitä muutoksia lupamääräyksiin ja esittää
toiminnan käyttö- ja kuormitustarkkailun jatkamista nykyisten
tarkkailuohjelmien mukaisesti. Puhdistamolle suunnitellaan bioroottorin
uusimista vuosien 2016-2017 aikana.
Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona
jätevedenpuhdistamon ympäristömääräysten tarkistamisesta seuraavaa:
Merijärven kunta puoltaa hakemuksen mukaisesti lupamääräysten ja
toiminnan tarkkailun jatkamista nykyisen luvan mukaisena.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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ASUINRAKENNUSTEN JA ASUNTOJEN KORJAUSTOIMINTAAN TARKOITETTUJEN
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2015
Khall. 56 §

Valtion asuntorahasto on myöntänyt Merijärven kuntaan määrärahoja
korjausavustuksiin. Korjausavustusten hakuaikana kuntaan saapui kaksi
hakemusta, yksi vanhusväestön ja vammaisten avustushakemus ja yksi
pientalojen energia-avustushakemus.
Tekninen toimi on tarkistanut hakemukset ja laskenut myönnettävän
avustuksen määrän. Hakemuksista energia-avustushakemus täyttää
ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) antamat ohjeet ja
määräykset.
Esitys:
Kunnanhallitus päättää myöntää pientaloille tarkoitettua
energia-avustusta seuraavasti:
- Jaakko Männistö, kokonaiskustannus 11.000 €, josta avustus 25 %
eli enintään 2.750 €.
Avustukseen liittyvät toimenpiteet on saatava päätökseen 30.9.2017
mennessä. Avustus maksetaan todellisten toteutuneiden kustannusten
mukaan kuittiperustein.
Kunta valvoo, että avustus käytetään tässä päätöksessä mainittuun
tarkoitukseen ja että alussa mainittujen lakien ja asetuksen säännöksiä
noudatetaan. Tätä tarkoitusta varten kunta voi tehdä kohteessa
tarkastuksen ennen töiden aloittamista, välitarkastuksia ja lopputarkastuksen
toimenpidekokonaisuuden
valmistuttua
sen
varmistamiseksi, että avustusvaroja käytetään asumisen ja terveellisen
ympäristön turvaamisen edistämiseksi.
Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa kunnalle virheellisesti,
liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa.
Kunnan on määrättävä jo maksettu avustus takaisin perittäväksi mm. jos
avustuksensaaja on antanut kunnalle väärän tai harhaanjohtavan tiedon
seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen
saantiin tai käyttänyt avustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin
se on myönnetty.
Takaisin maksettavalle määrälle on suoritettava vuotuista korkoa
avustuksen maksupäivästä lukien korkolain mukaan lisättynä kolmella
prosenttiyksiköllä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNIAMERKKIESITYKSET SIVISTYSHALLINNON ALALLA VUODELLE 2015
Khall. 57 §

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä itsenäisyyspäivän
kunniamerkeistä opetusalan henkilöstön sekä varhaiskasvatuksen,
nuoriso-, liikunta-, museo-, kirjasto- ja kulttuuritoimen henkilöstön
osalta.
Esitykset tulee tehdä 30.4.2015 mennessä.
Esitys: Kunnanhallitus tekee esityksen itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi sivistyshallinnon alalta.
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti olla tekemättä esitystä.

POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
JÄRJESTÄMISMALLIN VALMISTELU JA EDUSTAJIEN VALINTA
Khall. 58 §

Kunnanhallitus päätti 31.3.2015 § 45, että Merijärven kunta osallistuu
Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen järjestämismallin valmisteluun
liittyvään työhön. Kunnanhallitus myös nimesi kunnanjohtajan
valmistelua ohjaavaan johtoryhmään.
Kunnanhallitus päätti jättää pöydälle edustajan ja tämän varahenkilön
valinnan hankkeen poliittiseen ohjausryhmään.
Esitys: Kunnanhallitus valitsee Merijärven kunnan edustajan ja hänen
varahenkilönsä maakunnallisen järjestämismallin valmistelua ohjaavaan
poliittiseen ohjausryhmään.
Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Merijärven kunnan edustajaksi
poliittiseen ohjausryhmään Juhani Alarannan ja varahenkilöksi Antti
Sakon.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA MERIJÄRVEN 4H-YHDISTYKSEN VÄLINEN SOPIMUS
VAPAA-AIKAPALVELUIDEN OSTAMISESTA
Khall. 59 §

Merijärven 4H-yhdistyksen kanssa on sovittu vapaa-aikapalveluiden
tuottamisesta vapaa-aikaohjaajan poissaolon takia 13.4.-31.5.2015.
Palveluiden ostamisesta on laadittu sopimus.
Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vapaa-aikatoimen palveluiden
ostamisen Merijärven 4H-yhdistykseltä oheisen sopimuksen mukaisesti
ajalla 13.4.-31.5.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

KUNNANTOIMISTON SULKU
Khall. 60 §

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.
Helatorstain jälkeisenä perjantaina, tänä vuonna 15.5.,
kunnantoimisto pidetty yleensä suljettuna henkilöstön lomien takia.

on

Esitys: Kunnanhallitus päättää, että kunnantoimisto pidetään suljettuna
15.5. ja 13.7.-2.8.2015.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LOMARAHAN MAKSAMINEN HEINÄKUUN PALKANMAKSUN YHTEYDESSÄ
Khall. 61 §

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

KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMAT
Khall. 62 §

Kunnanjohtaja Kari Jokelan vuosilomaoikeus on 38 päivää. Ehdotus
vuosilomaksi on seuraava:
- 13.7.-9.8.
- 19.-25.10.
- 28.-31.12.
- 7.-13.3.2016

20 päivää
5 päivää
4 päivää
5 päivää

Yhteensä 34 päivää, 4 päivää jää sovittavaksi myöhemmin.
Pj:n esitys: Hyväksytään kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän
pykälän ajan Kirsti Nivala.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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KUNNANVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Khall. 63 §

KuntaL. 56 § mukaan kunnanhallitus suorittaa kunnanvaltuuston
päätösten laillisuusvalvontaa.
Esitys: Kunnanhallitus toteaa, että 15.4.2015 pidetyn kunnanvaltuuston
kokouksen
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja
kunnanvaltuuston toimivallan puitteissa. Kunnanhallitus panee päätökset
täytäntöön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 64 §

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Yhteysviranomaisen lausunto Pyhäjoen Karhunnevankankaan
tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
- Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta
soveltamisesta Oulaisten Karahkan tuulipuiston osalta
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTOPYYNTÖ TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUVERKOSTON MUODOSTAMISESTA POHJOIS-POHJANMAALLE
Khall. 65 §

Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
(1369/2014 ja 1377/2014) tulivat voimaan 1.1.2015. Monialaisella
yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja
elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat
monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet,
suunnittelevat monialaista yhteispalvelua tarvitsevien työttömien
palvelut
työllistymisen
kannalta
tarkoituksenmukaiseksi
kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin
etenemisestä ja seurannasta.
Uudistuksen tavoitteena on rakennetyöttömyyden alentaminen,
pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, kuntien ja valtion työnjaon
selkiyttäminen ja yhteistyön kehittäminen sekä kuntien vaikutusmahdollisuuksien
lisääminen
pitkäaikaistyöttömien
palveluiden
järjestämisessä. Samalla pyritään alentamaan työttömyydestä aiheutuvia
julkisia menoja.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto on käynyt neuvottelut lain
toimeenpanosta kuntien kanssa. Neuvottelut käytiin seutukunnittain.
Neuvottelutilaisuuksissa esiteltiin lain sisältö ja käytiin läpi
vaihtoehtoisia malleja 1-4 kpl yhteispalvelun järjestämiseksi.
Neuvottelujen perusteella Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto esittää yhtä
monialaista yhteispalveluverkostoa Pohjois-Pohjanmaalle.
TE-toimisto pyytää Pohjois-Pohjanmaan kunnilta lausunnot koskien
esitystä yhden yhteispalveluverkoston luomisesta maakunnan alueelle
30.4.2015 mennessä.
Esitys: Kunnanhallitus päättää Merijärven kunnan lausuntona
työllistymistä
edistävän
monialaisen
yhteispalveluverkoston
muodostamisesta Pohjois-Pohjanmaalle seuraavaa:
Työttömyyden hoitoon liittyviä tehtäviä on siirretty ja edelleen siirretään
lisää kuntien hoidettavaksi, mikä on täysin vastoin pyrkimyksiä kuntien
tehtävien vähentämiseksi. Samalla siirretään taloudellista taakkaa
valtiolta kunnille.
Vuoden alusta voimaan tulleet laki ja asetus työllistymistä edistävästä
monialaisesta yhteispalvelusta siirtävät jälleen tehtäviä ja taloudellisia
velvotteita valtiolta kunnille sekä lisäävät osaltaan byrokratiaa
työttömyyden hoidossa. Siksi onkin tärkeää, että uusi palveluverkosto
pidetään mahdollisimman yksinkertaisena. Merijärven kunta puoltaa
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston esitystä yhden monialaisen
yhteispalveluverkoston
muodostamisesta
Pohjois-Pohjanmaalle.
Merijärven kunta toivoo myös, että palveluverkoston luomisessa

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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käytetään mahdollisimman paljon olemassa olevia rakenteita. Tällöin ei
vähiä voimavaroja tarvitse tuhlata uusien rakenteiden luomiseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Khall. 66 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Valtuuston iltakoulu 5.5.2015 klo 18.00 Kilpukan ruokalassa
- Merijärven ja Kalajoen valtuustojen yhteinen info-/keskustelutilaisuus Jokisote-yhteistyön loppuraportista Kalajoella 11.5.2015
illalla, kellonaika ja paikka varmistuvat myöhemmin
- Kunnanjohtaja esitti katsauksen huoltoaseman tilanteesta
- Kunnanhallitus keskusteli Juha Takaeilolan aloitteesta siitä,
hyväksyykö kunta uusia tuulivoimapuistoja alueelleen

