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KOKOUSAIKA

24.2.2016 kello 19.00-19.35

KOKOUSPAIKKA:

Kilpukan ruokala
Jäsenet
Alaranta Juhani pj.
Eilola Saku I vpj.
Saukko Päivi II vpj.
Helaakoski Erkki
Kalapudas Heikki
Lahti Kari
Nivala Esko
Nivala Kirsti
Perälä Juha
Rautio Eila
Sakko Antti
Salmu Arvo
Saukko Hannu
Saukko Tapani
Takaeilola Juha

paikalla:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Varajäsenet järjest.:
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Muut saapuvilla olleet:
Jokela Kari kunnanjohtaja, pöytäkirjanp.

paikalla:
x
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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
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PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Nivala ja Juha Perälä
valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
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ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 7 §

Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu valtuuston määräämällä
tavalla kuntatiedotteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.
Kunnanvaltuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta
valtuutetuista on saapuvilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt. 8 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Nivala Esko ja Nivala
Kirsti.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esko Nivala ja Juha Perälä.
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TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ
Khall. 11 § / 20.1.2016

Kunnanvaltuusto myönsi 16.12.2015 § 45 Tuomo Perälälle eron
Merijärven kunnan teknisen johtajan virasta 1.1.2016 lukien.
Kunnanhallitus päätti 16.12.2015 § 152 julistaa teknisen johtajan viran
haettavaksi.
Viran hakuaika päättyi 18.1.2016 klo 15.00. Määräaikaan mennessä
kuntaan saapui yhteensä 14 hakemusta. Hakijoista tehty koonti on
toimitettu hakuajan päättymisen jälkeen hallituksen jäsenille
sähköpostilla (liite).
Viran
kelpoisuusvaatimuksena
oli
rakennusalan
ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava rakennustarkastajan tehtävään
oikeuttava koulutus. Virkaan sisältyvän rakennustarkastajan tehtävän
kelpoisuusehdot on määritelty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa
10.9.1999/895.
Esitys: Kunnanhallitus tutustuu hakemuksiin ja päättää haastatteluun
kutsuttavista.
Päätös: Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat:
Kukkola Sonja, Linnala Esa, Lähteenmäki Kai, Neuvonen Leena ja
Taka-Eilola Tuomas.

Khall. 22 § / 10.2.2016

Kaikki kunnanhallituksen kutsumat hakijat haastateltiin 27.1.2016.
Haastattelun suorittivat kunnanhallituksen pj. Kirsti Nivala, teknisen
lautakunnan pj. Hannu Saukko ja kunnanjohtaja Kari Jokela.
Esitys: Hakemusten ja haastattelujen perusteella kunnanhallitus päättää
esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan teknisen johtajan
virkaan valitaan RI Esa Linnala ja hänen kieltäytymisensä varalle RI
Tuomas Taka-Eilola.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee
viran
vastaanottaessaan
esittää
hyväksyttävä
lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 9 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin tiedoksi, että Eila Rautio poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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TAKAUSSITOUMUKSEN ANTAMINEN JOKILAAKSOJEN KUITUVERKKOOSUUKUNNALLE
Khall. 29 § / 10.2.2016

Kunnanvaltuuston päätöksellä (kvalt 3.2.2016 § 5) Merijärven kunta on
päättänyt ottaa valokuituverkon rakentamisen ja ylläpitämisen
tehtäväkseen kuntalain (410/2015) 7 §:n antaman itsehallinnon nojalla.
Tätä varten valtuusto samalla päätti olla perustamassa Jokilaaksojen
Kuituverkko-osuuskuntaa.
Valokuituhankkeen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan, koska
kyse on tietoyhteiskuntaan kuuluvan, kaikille tarjolla olevan,
perusinfrastruktuurin rakentamisesta. Hanke on erityisen tärkeä hajaasutusalueiden 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.
Tietoyhteiskunnassa laajakaistapalvelujen saatavuuden tarjoamisen
katsotaan olevan teollisuusyhteiskunnan viemäröintiin rinnastuvaa
perusinfrastruktuurin rakentamista (komission tiedonanto 2009/C
235/04). Tämän lisäksi kyseessä on kunnalliseksi palveluksi otetun
tehtävän järjestäminen yhteistyössä toisten alueen kuntien kanssa. Näillä
perusteilla kunnanvaltuusto toteaa samalla, että takaus täyttää työ- ja
elinkeinoministeriön julkaiseman de minimis -tukioppaan mukaiset eitaloudellisen toiminnan tunnusmerkit, jolloin valtiontukisäännöksiä ei
tule soveltaa.
Myös EU on lähtökohtaisesti tukenut laajakaistarakentamista, erityisesti
maaseudulla ja alueilla, joissa laajakaistan saatavuus on alhainen.
Komission näkemyksen mukaan myös valtion tueksi laskettavaa tukea
voidaan antaa silloin, kun sen avulla voidaan saavuttaa yhteisen edun
mukaisia tavoitteita, korjata markkinahäiriöitä, parantaa markkinoiden
tehokasta toimintaa sekä tehostaa kilpailukykyä. Erityisesti laajakaistaalalla tuella voidaan estää digitaalista kahtiajakautumista, toteaa
komissio tiedonannossaan.
Tiedonannossaan komissio on määritellyt myös tilanteen, jossa julkisilla
varoilla voidaan tukea laajakaistarakentamista ja palvelun tarjoamista,
vaikka tuki luettaisiinkin SEUT 107 ja 108 artiklojen mukaiseksi
valtiontueksi. Tärkein edellytys tiedonannon mukaan on ollut, etteivät
yksityiset toimijat ole pystyneet tai eivät lähitulevaisuudessa pysty
tarjoamaan alueelle riittävää laajakaistapeittoa kaikille kansalaisille.
Muita edellytyksiä ovat olleet palvelun yleishyödyllisyys, yleispalveluvelvoite, avoimuus kaikille sekä tukimäärän minimoiminen julkisella
kilpailutuksella kannattavat ja kannattamattomat alueet eritellen.
Nyt rakentamisen kohteena olevan alueen kannattavat ja
kannattamattomat alueet on määritelty Viestintäviraston toimesta
puolueettomasti. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto on järjestänyt
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osana Laajakaista kaikille -hanketta kilpailutuksen kaikille toimijoille
eikä kiinnostusta verkon rakentamiseen ja tuen hakemiseen
Jokilaaksojen alueella ole ollut, eikä markkinaehtoista palvelutarjontaa
ole syntynyt. Siten valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen palvelun
tarjoamisen kehittymisen kuntalaisille ei voida katsoa toteutuneen
hyväksyttävästi.
Myös kuntalain (410/2015) 129 §:n perusteella takauksen myöntäminen
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnalle on mahdollinen, sillä
säännöksen toisen momentin mukaan kunta voi myöntää takauksen tai
muun vakuuden, mikäli tuettava yritys/yhteisö kuuluu kuntakonserniin
tai on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.
Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunta on itsenäinen oikeushenkilö,
jossa määräysvalta on osuuskunnan jäsenkunnilla/-kaupungeilla.
Kuntalain 129.1 §:n mukaan takaus ei myöskään saa vaarantaa kunnan
kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, takausta ei saa myöntää,
mikäli siihen liittyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee
turvata
riittävin
vastavakuuksin.
Jokilaaksojen
Kuituverkkoosuuskunnan kohdalla takaus ei vaaranna kunnan kykyä hoitaa
tehtäviään, vaan päinvastoin jopa helpottaa palvelujen tarjoamista
turvallisten ja nopeiden yhteyksien kautta. Lisäksi vastavakuutena
annettava yrityskiinnitys kunnan alueen kuituverkkoliiketoimintaan
täyttää kuntalain asettamat edellytykset riittävien vastavakuuksien
asettamisesta. Näillä perusteilla jäsenkunnat/-kaupungit voivat antaa
osuuskunnalle omavelkaisen takauksen siten, että jokainen osuuskunnan
jäsenkunta/-kaupunki takaa vain omalle alueelleen rakennettavan
valokuituverkon rakentamiseen otettavaa lainaa ja vastavakuudeksi
voidaan
asettaa
kunnan/kaupungin
alueelle
rakennettava
valokuituverkko.
Esitettävän takauksen enimmäismäärä on 1.303.740 euroa, jolla
mahdollistetaan valokuituverkon rakentaminen Merijärven kunnan
alueelle siten, että sen kattavuus on 80 % vakituisista asunnoista ja 20 %
vapaa-ajanasunnoista. Takaussitoumus kohdennetaan yhteen tai
useampaan vuosina 2016–2017 nostettavaan lainaan (esim. 2+49+49 %)
kunnan verkkoinvestoinnin toteuttamiseksi.
Takaussitoumuksen kesto: 20 vuotta
Lyhennysohjelma:
1+19 vuotta (ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa)
Laina-aika (20 vuotta) voi muodostua ketjutetuista lyhytaikaisemmista
lainoista siten, että laina-aikainen toteutuma noudattaa yllä mainittua
lyhennysohjelmaa (1+19 vuotta).
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että
1. Kunnanvaltuusto päättää antaa Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle 20 vuoden pituisen takaussitoumuksen em. ehdoin
yhteensä enintään 1.303.740 euron lainoille.
2. Osuuskunnan edellytetään pyytävän vähintään kolme eri
lainatarjousta.
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3. Merijärven kunta edellyttää, että Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunta hakee yrityskiinnityksen Merijärven kunnan alueelle
rakennettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta
antaa panttivelkakirjan 1.303.740 euron määrästä vastavakuutena
kunnalle.
4. Kunnanhallitus oikeutetaan tämän päätöksen täytäntöönpanona
hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutettujen
lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 10 §

Päätös:
Kunnanvaltuusto
päätti
yksimielisesti
hyväksyä
kunnanhallituksen
10.2.2016
kokouksen
jälkeen tarkentuneet
kuituverkon kustannukset seuraavasti:
Jokilaaksojen kuituverkon rakentaminen 2016-2018 - raportin
julkaisemisen jälkeen on havaittu, että raportin taulukossa sivuilla 6-7
olevat vakituisten asuntojen lukumäärät ovat osin virheellisiä, minkä
vuoksi kaikki kyseisessä taulukossa olevat luvut on tarkistettu. Myös
runkoverkon
kustannusarvio
on
tarkentunut:
tarkennetussa
kustannusarviossa runkoverkon rakentamiskulut ovat 11,00 €/metri
(ALV 0 %), kun aiemmassa kustannusarviossa ne olivat 13,00 €/metri
(ALV 0 %).
Tältä pohjalta kustannukset on laskettu uudestaan. Tarkentuneessa
Merijärven kunnan kustannuslaskelmassa runkoverkon rakentamiskustannuksiin ei ole sisällytetty valtion laajakaistatukea eikä sen
edellyttämää
Merijärven
kunnan
avustusosuutta
rakentamiskustannuksiin. Merijärven osalta tarkennetut kustannukset 80 %
vakituisten asuntojen ja 20 % vapaa-ajan asuntojen peitolla ovat
yhteensä 1.445.700 €, joka on kunnanvaltuustolle esitettävän takauksen
enimmäismäärä.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että
1. Kunnanvaltuusto päättää antaa Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle 20 vuoden pituisen takaussitoumuksen em. ehdoin
yhteensä enintään 1.445.700 euron lainoille.
2. Osuuskunnan edellytetään pyytävän vähintään kolme eri
lainatarjousta.
3. Merijärven kunta edellyttää, että Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunta hakee yrityskiinnityksen Merijärven kunnan alueelle
rakennettavaan tietoliikenneverkkoon ja sen hallintaa luovuttamatta
antaa panttivelkakirjan 1.445.700 euron määrästä vastavakuutena
kunnalle.
4. Kunnanhallitus oikeutetaan tämän päätöksen täytäntöönpanona
hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutettujen
lainojen lainaehdot sekä antamaan Jokilaaksojen Kuituverkkoosuuskunnalle luvan lainannostoon takausehtojen mukaisesti.
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MUUT ASIAT
Kvalt. 11 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen lopuksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi seuraavan kunnanvaltuuston kokouksen
17.3.2016 klo 13.00. Kokous on kunnanvaltuuston 150-v. juhlakokous.

