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TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014
Khall. 38 §

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluu tase,
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Merijärven kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa
vuosikate on 634.109 €, joka on 549 €/asukas (2013: 558.413 € eli 484
€/asukas). Talousarviossa vuosikatteen määräksi arvioitiin 346.824
€. Vuoden 2014 ylijäämäksi muodostui 243.467 € (2012: 232.763 €).
Toimintamenot vuonna 2014 olivat 7.949.775 € (100,3 % talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 2,5 %. Toimintatuotot olivat
1.559.498 € (109,2 % talousarviosta), kasvua edelliseen vuoteen 12,0 %.
Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 % kertymän
ollessa 2.671.043 € (101,6 % talousarviosta). Valtionosuudet kasvoivat
edelliseen vuoteen 1,3 % kertymän ollessa 4.232.624 € (102,0 %
talousarviosta).
Kunnan talousarviolainat vähenivät vuoden aikana. Vuoden 2014 aikana
pitkäaikaisia lainoja ei otettu ollenkaan ja entisiä lyhennettiin 400.038
euroa.
Kunnan toimintakertomuksessa on esitetty eri hallintoalojen toteutunut
toiminta vuodelta 2014. Kokonaisuutena kunnan toiminnassa on
toteutettu niitä tavoitteita, joita kunnanvaltuusto on asettanut kuluvalle
vuodelle.
Esitys: Kunnanhallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi.
Tilinpäätös esitetään kunnanvaltuuston
lautakunnan valmistelun jälkeen.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

käsiteltäväksi

tarkastus-
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Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä
243.467,36 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MERIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2015
Khall. 39 §

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään
kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa
vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät
ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti
kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut
toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,
tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.
Aluearkkitehti on laatinut Merijärven kunnan kaavoituskatsauksen
vuodelle 2015 (liite).
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen 2015 esitetyssä
muodossa ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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MERIJÄRVEN KUNNAN JA OULAISTEN OSUUSPANKIN VÄLISEN KAUPAN JA
KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Khall. 40 §

Merijärven kunta omistaa Riihitiellä sijaitsevasta neljän huoneiston
rivitalo Asunto Oy Merijärven Pihlajanmarjasta kaksi 3H + K + S (67
m2) huoneistoa. Talo on valmistunut toukokuussa 2014. Kunta on
neuvotellut Oulaisten Osuuspankin kanssa toisen huoneiston kaupasta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Merijärven kunta
myy Oulaisten Osuuspankille Asunto Oy Merijärven Pihlajanmarjasta
osakkeet nro 1-67, jotka oikeuttavat yhden 3H + K + S 67 m2 huoneiston
hallintaan. Kauppa toteutetaan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti,
jonka kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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LAUSUNTO YVA-MENETTELYN TARPEESTA YHDEKSÄN TUULIVOIMALAITOKSEN
RAKENTAMISEKSI OULAISTEN KARAHKAN SYDÄNMAAN ALUEELLE
Khall. 41 §

Greenpower Finland Oy:n tarkoituksena on rakentaa 9 tuulivoimalaa
Oulaisten Karahkan Sydänmaan alueelle (liite). Alue sijaitsee n. 6 km
Oulaisten keskustan pohjoispuolella. Merijärven kunnan rajalle on
hankealueelta etäisyyttä n. 300-400 metriä ja lähimmästä suunnitellusta
tuulivoimalasta n. 1,5 km. Etäisyyttä lähimpään asutukseen Merijärven
puolella on yli 2 km.
Tuulipuistoon rakennettavat voimalat tulevat olemaan enintään 3,3 MW
voimaloita, napakorkeudeltaan n. 145 m ja roottorihalkaisijaltaan n. 140
m. Puiston enimmäisteho tulee olemaan n. 29,7 MW.
YVA-asetuksen mukaan tuulivoimalahankkeisiin, joissa laitosten määrä
on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho on vähintään 30 megawattia
sovelletaan YVA-menettelyä. Tämän lisäksi YVA-menettely voi tulla
harkinnanvaraisesti sovellettavaksi ELY-keskuksen päätöksellä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Merijärven kunnan
lausuntoa YVA-menettelyn tarpeesta.
Esitys: Merijärven kunta ei katso YVA-menettelyä tarpeelliseksi
Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeessa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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OSALLISTUMINEN ESR-RAHOITTEESEEN ASKELEITA-HANKKEESEEN
Khall. 42 §

Kalajoella
on
valmisteltu
ESR-osarahoitteista
Askeleitakehittämishanketta, jonka tarkoituksena on edistää Kalajoen ja
Merijärven työllisyyttä, vähentää työttömyyttä, parantaa työkykyä, lisätä
työelämäosallisuutta ja sosiaalista osallisuutta sekä ehkäistä
syrjäytymistä (liite). Hankkeessa on tarkoitus panostaa etenkin
pitkäaikaistyöttömien ja nuorten nuorten työttömien aktivoimiseen
työmarkkinoille.
Kalajoella on toiminut kaksi vuotta vastaava Askel-hanke, jossa on saatu
lupaavia tuloksia. Merijärvi ei ole ollut siinä mukana. Uuden hankkeen
toimiaika on 2016-2018, hankkeen rahoituksen kuntaosuus on
alustavasti 138.900 €. Merijärven osuus tulisi olemaan käytön mukainen.
Laskelmien mukaan kuntaosuus saadaan katettua työmarkkinatuen
kuntaosuuden säästöillä. Kuntien työmarkkinatuen rahoitusosuudet
nousivat merkittävästi vuoden 2015 alusta. Kunnat joutuvat
rahoittamaan kaikkien yli 300 päivää työttömänä olleiden
työmarkkinatukea aikaisemman 500 päivän sijasta.
Esitys: Merijärven kunta päättää osallistua Kalajoen kaupungin
valmistelemaan Askeleita-hankkeeseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SITOUMUKSEN ANTAMINEN KL-KUNTAHANKINTOJEN IT-LAITTEITA KOSKEVAAN
PUITESOPIMUKSEEN
Khall. 43 §

Yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee
asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä
vastaa sopimushallinnasta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja
prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista kunta-asiakkaiden
ulottuville. KL-Kuntahankinnoilla on useita eri puitesopimuksia (esim.
IT-laitteet, toimistotarvikkeet ym.), joiden käyttäjiksi kunnat ja muut
kunnalliset organisaatiot pääsevät antamalla Kuntahankinnoille
kirjallisen sitoumuksen.
IT-laitteita, lähinnä tietokoneita, kunnalle hankitaan pääosin pienissä
erissä 1-2 konetta kerrallaan tarpeen mukaan. Suurempia eriä laitteita
hankitaan lähinnä koululle. Työn sujuvuuden kannalta tietokoneilla on
kuitenkin
suuri
merkitys
nykypäivän
organisaatiossa.
KLKuntahankintojen kautta kunnalla on mahdollisuus päästä osalliseksi
suurten tavaramäärien kilpailutuksen mukanaan tuomasta hintaedusta.
Merijärven kunta on ollut mukana IT-laitteiden sopimuksessa 1.11.2013
saakka, jolloin edellinen sopimuskausi on loppunut.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa sitoumuksen
KL-Kuntahankinnat Oy:n IT-laitteita koskevaan puitesopimukseen
(liite). Sitoumus on voimassa nykyisen puitejärjestelyn loppuun 1.11.
2017.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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SITOUMUKSEN ANTAMINEN KL-KUNTAHANKINTOJEN MONITOIMILAITTEITA JA
NIIHIN LIITTYVIÄ PALVELUITA KOSKEVAAN PUITESOPIMUKSEEN
Khall. 44 §

Yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa ja neuvottelee
asiakkaidensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä
vastaa sopimushallinnasta. Yhtiö tuo volyymietua, hinta- ja
prosessisäästöjä sekä monipuolista hankintaosaamista kunta-asiakkaiden
ulottuville. KL-Kuntahankinnoilla on useita eri puitesopimuksia (esim.
IT-laitteet, toimistotarvikkeet ym.), joiden käyttäjiksi kunnat ja muut
kunnalliset organisaatiot pääsevät antamalla Kuntahankinnoille
kirjallisen sitoumuksen.
Monitoimilaitteita (tulostin+skanneri/faksi ym.) on kunnantoimistossa,
koululla ja kirjastossa. Kunnantoimiston ja koulun nykyisten laitteiden
sopimukset päättyvät kuluvan vuoden toukokuun lopussa, kirjaston
30.6.2016. KL-Kuntahankintojen kautta kunnalla on mahdollisuus päästä
osalliseksi laitteiden kilpailutuksen mukanaan tuomasta hintaedusta.
Esitys: Kunnanhallitus päättää, että Merijärven kunta antaa sitoumuksen
KL-Kuntahankinnat Oy:n monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluita
koskevaan puitesopimukseen (liite). Sitoumus on voimassa nykyisen
puitejärjestelyn loppuun 10.8.2018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
JÄRJESTÄMISMALLIN VALMISTELU JA EDUSTAJIEN VALINTA
Khall. 45 §

Oulussa järjestettiin 25.2.2015 Pohjois-Pohjanmaan sote-hankkeen
koolle kutsumana Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
maakunnallista järjestämismallia valmisteleva 30 kunnan kokous, johon
osallistui noin 100 Pohjois-Pohjanmaan kunnanvaltuustojen ja
kunnanhallitusten puheenjohtajaa sekä kuntajohtajaa.
Kokous päätti, että Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämismallin valmistelua jatketaan ja sitä varten nimetään poliittinen
ohjausryhmä. Ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan kaikkien
kuntien
edustus,
poliittinen
suhteellisuus
sekä
tasa-arvo.
Asiantuntijajäseninä mukana ovat mm. henkilöstöjärjestöt, korkeakoulut
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alan järjestöt. Poliittinen ohjausryhmä
on kooltaan noin 40 henkilöä.
Ohjausryhmän lisäksi perustettavan virkamiespohjaisen johtoryhmän
tehtävänä on johtaa käytännön valmistelutyötä ja tehdä esitykset
ohjausryhmälle. Johtoryhmään kuuluvat kaikki kuntajohtajat sekä
johtoryhmän nimeämien työryhmien puheenjohtajat. Johtoryhmä on
kooltaan runsaat 30 henkilöä. Johtoryhmä tulee nimeämään valmisteluun
tarvittavat asiantuntijaryhmät. Kokous päätti myös perustaa noin 20
henkilön suuruisen virkamiespohjaisen sote-ryhmän, johon kutsutaan
sotejohtajien lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden
hyvinvointikuntayhtymien johtajat.
Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää alueen kunnille, että:
- kunta sitoutuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen järjestämismallin valmisteluun liittyvään työhön
- päättää edustajansa ja heidän varahenkilönsä poliittiseen
ohjausryhmään (kuntakokouksessa sovitun periaatteen ja poliittisten
piirijärjestöjen ehdotusten mukaisesti)
- päättää edustajansa johtoryhmään (kuntajohtajat)
- päättää edustajansa sote-johtoryhmään (sote-johtajat), mikäli sotepalvelut kuuluvat kunnan tehtäviin
- mahdollistaa kuntien oman henkilöstön työpanoksen käyttämisen
osana heidän omaa työtään valmisteluun liittyvissä työryhmissä
Esitys: Kunnanhallitus päättää
1. osallistua Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen järjestämismallin
valmisteluun liittyvään työhön
2. valita edustajansa ja heidän varahenkilönsä poliittiseen
ohjausryhmään
3. nimetä kunnanjohtajan johtoryhmään
4. mahdollistaa kuntien oman henkilöstön työpanoksen käyttämisen
osana heidän omaa työtään valmisteluun liittyvissä työryhmissä.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kohdat 1, 3 ja 4. Kohdan
2. mukainen edustajan ja varaedustajan valitseminen poliittiseen
ohjasuryhmään jätettiin pöydälle seuraavaan kunnanhallituksen
kokoukseen.

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN RIESKA-LEADER RY:N HALLITUKSEEN
Khall. 46 §

Merijärvi kuuluu Rieska-Leader ry:n toimialueeseen, yhdessä kuuden
muun kunnan kanssa (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi,
Ylivieska). Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 10 jäsentä, joista yksi
edustaa Merijärveä. Hallituksen jäsenet edustavat joko julkista tahoa,
maaseudun asukkaita tai yhdistyksiä. Merijärvisen jäsenen tulee edustaa
julkista tahoa.
Merijärven edustajana on toiminut Virpi Lastikka, varajäsenenä Kari
Jokela. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 23.4.2015.
Merijärvelle tulee valita uusi edustaja hallitukseen.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven edustajan Rieska-Leader ry:n
hallitukseen.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajaksi Kari
Jokelan ja varahenkilöksi Kirsti Nivalan.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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AVUSTUSHAKEMUS LAUTAMIESPÄIVILLE
Khall. 47 §

Suomen Maallikkotuomarit ry on anonut toiminta-avustusta kunnalta
vuosittaisen Lautamiespäivien järjestämiseksi. Lautamiespäivät 2015
järjestetään Rovaniemellä 28.-29.3.2015. Avustusta on anottu 300 euroa.
Esitys: Merijärven kunta myöntää Suomen Maallikkotuomarit ry:lle 100
euron avustuksen Lautamiespäivien 2015 järjestämiseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

HUOLTOASEMAN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Khall. 48 §

Asta Autio / Kulkurin Varikko on 10.3.2015 päivätyllä kirjeellä
irtisanonut kunnan omistamaa huoltoasemakiinteistöä koskevan
vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksella on kolmen kuukauden
irtisanomisaika sekä vuokralaisen että vuokranantajan puolelta.
Esitys: Kunnanhallitus hyväksyy vuokrasopimuksen irtisanomisen ja
keskustelee jatkotoimenpiteistä kiinteistöä koskien.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti irtisanomisen ja päätti
hakea tiloihin uutta yrittäjää lehti-ilmoituksella.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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VALTUUTETTUJEN JA KUNTALAISTEN TEKEMÄT ALOITTEET
Khall. 49 §

Valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista
asioista. Aloitteet annetaan valtuuston kokouksessa varsinaisten asioiden
käsittelyn
jälkeen
puheenjohtajalle.
Aloitteet
toimitetetaan
kunnanhallituksen käsittelyyn tarpeellisia toimenpiteitä varten.
Kunnanhallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista,
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti
käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta
on ryhdytty.
Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on huhtikuun loppuun
mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista
asioista tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden
johdosta suoritetuista toimenpiteistä.
Vuoden 2014 aikana valtuutetut jättivät yhden aloitteen. Erkki
Helaakoski esitti 7.3.2014 päivätyllä aloitteella maanhankintaa
Merijärven kunnan keskustan alueelta.
Asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksessa 19.3.2014 § 37.
Kunnanhallitus päätti, että aloite ei aiheuta tällä hetkellä toimenpiteitä.
Kuntalaisilta ei ole tullut aloitteita vuoden 2014 aikana.
Esitys: Kunnanhallitus esittää vuoden 2014 aikana valtuutettujen
tekemät aloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet valtuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus
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PÖYTÄKIRJAT
Khall. 50 §

Kunnanhallitukselle on toimittu seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunnan pöytäkirja 23.2.2015
- Vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 26.2.2015
- Kunnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.1.-31.3.2015
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi eikä käytä
ottokelpoisiin päätöksiin KuntaL 51 § mukaista otto-oikeutta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

SAAPUNEET KIRJEET
Khall. 51 §

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI
- Kutsu Kansallisen veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan
Hämeenlinnaan 27.4.2015
POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS
- Pöytäkirja
Vattenfall-puitesopimuksen
kokouksesta

seurantaryhmän

18.

PYHÄJOEN KUNTA
- Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 18.2.2015 § 12 Pyhäjoen kunnan
osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I – ydinvoimahankkeeseen
sijoittaminen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
- Valtionavustuksen maksaminen aluearkkitehtitoimintaan
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

MERIJÄRVEN KUNTA
KUNNANHALLITUS

31.3.2015

MUUT ASIAT
Khall. 52 §

Pöytäkirja tarkastettu
Hallitus

Kokouksen lopuksi kunnanhallitus keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Puheenjohtajan
aloitteesta
kunnanhallitus
keskusteli
kaukolämpölaitoksen
ostamisesta
laaditusta
kannattavuusselvityksestä.

