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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 29 §

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kvalt. 30 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Hiitola Tuija ja Kestilä
Paula, varalla Lahti Kari ja Laitala Kai-Pekka.
Päätös:

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Khall. 103 § /17.10.2017 Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 111 §).
Merijärven kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,50 %, johon se
korotettiin vuoden 2016 alusta. Vuosina 2013-2015 tuloveroprosentti oli
21,00 %. Efektiivinen eli nimellinen veroaste on vuonna 2017 ollut
12,51 % (ennuste). Efektiivinen veroaste saadaan veronalaisista
ansiotuloista ja verosta tehtävien vähennysten jälkeen eli se on
maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. Merijärvellä
efektiivinen veroaste on pienimpiä koko maassa.
Verohallituksen ilmoituksen mukaan Merijärven kunnan vuodelta 2016
maksuunpantava tulovero on 2.282.130 €, jossa on vähennystä
edelliseen vuoteen 0,1 %. Vuonna 2016 on tilitetty kunnalle tuloveroa
yhteensä 2.178.537 €, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 12,5 %.
Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 31.7. mennessä (mukana myös
takautuvia veroeriä) on 1.515.294 euroa, jossa on vähennystä edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan 6,3 %.
Kunnallisveron tuoton arvioidaan pienenevän koko maassa kuluvana
vuonna 0,5 % edellisestä vuodesta ja kasvavan 1,9 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2018. Verotettavan tulon arvioidaan pienenevän
kuluvana vuonna 0,7 % edellisestä vuodesta ja kasvavan 1,9 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2018.
Yhden prosenttiyksikön tuotto Merijärvellä on n. 110.000 €.
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2018 toimitetaan
kunnanhallitukselle 14.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 0,5 % vuoden 2017
talousarvion tasosta.
Kunnallisverotulojen on raamissa arvioitu hieman pienenevän vuodelle
2018 vuodesta 2017. Kiinteistöveron tuoton arvioidaan kasvavan hieman
johtuen veroprosenttien alarajojen nostosta ja yhteisöveron tuoton
pysyvän nykyisellä tasolla.
Kunnan saamat valtionosuudet kasvoivat vuoden 2017 aikana.
Ennakkotietojen mukaan valtionosuudet pienenevät vuodelle 2018.
Ennakkolaskelmien mukaan vuoden 2018 talousarvio on mahdollista
saada hieman ylijäämäiseksi nykyisellä veroprosentilla.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan
vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
Khall. 104 § / 17.10.2017 Kiinteistöveroa peritään maapohjasta ja sillä olevista rakennuksista.
Maatalousmaa ja metsät ovat veron ulkopuolella. Veron tuotto tulee
kokonaan kiinteistön sijaintikunnalle. Verovelvollinen on omistaja ja
omistajan veroinen haltija, joka omistaa tai hallitsee kiinteistöä
kalenterivuoden alussa.
Kunnanvaltuusto määrää kiinteistöveroprosentit sadasosan tarkkuudella
laissa säädetyn vaihteluvälin rajoissa. Hallituksen esityksessä esitetään
muutoksia
vuosien 2018
ja
2019
kiinteistöveroprosenttien
vaihteluväleihin. Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa korotetaan
hallituskauden aikana päätösperusteisesti 25 miljoonalla eurolla
vuosittain. Vuodelle 2018 hallitus on linjannut, että yleisen
kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja
ylärajoja korotetaan.
Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä
kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin.
Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10
megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty verkkoon yhteisestä
liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa.
Rajat ovat vuodelle 2018 seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03-2,00 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41-0,90 %
- muiden asuinrakennusten 1,03-2,00 %
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,35 %
- voimalaitosten kiinteistövero enintään 3,10 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero voidaan määrätä
välille 2,00-6,00 %
Kuluvalle vuodelle Merijärven kunnan kiinteistöveroprosentit
vahvistettu seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei ole peritty veroa

on

Kuluvan vuoden talousarviossa kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu
190.000 euroa, joka tullee toteutumaan.
Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi
vuodelle 2018 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,03 %
Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa
voimalaitosvero 3,10 %

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 32 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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NUORISOVALTUUSTON ESITYS KUNNANVALTUUSTOPAIKASTA
Khall. 105 § / 17.10.2017 Merijärven nuorisovaltuusto on kokouksessaan 6.10.2017 päättänyt
esittää
valitsemalleen edustajalle paikkaa kunnanvaltuustossa.
Nuorisovaltuuston edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston
kokouksissa.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää
myöntää nuorisovaltuuston edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden
kunnanvaltuuston kokouksissa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 33 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös:
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MERIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJA KALAJOEN KAUPUNGIN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN
Khall. 89 § / 22.8.2017

Kalajoen kaupunki vastaa Merijärven kunnan varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta. Kalajoen sivistyslautakunnassa on ollut
Merijärven edustaja päätettäessä varhaiskasvatuspalveluista.
Esitys: Kunnanhallitus nimeää Merijärven kunnan edustajan Kalajoen
sivistyslautakuntaan
ja
esittää
nimeämisen
kunnanvaltuuston
vahvistettavaksi.
Päätös: Kunnanhallitus nimesi Merijärven kunnan edustajan Kalajoen
sivistyslautakuntaan Päivi Saukon. Kunnanhallitus esittää valtuustolle,
että valtuusto vahvistaa nimeämisen.

Kvalt. 34 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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RAAHEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN
TARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2017-2018
Khall. 92 § / 19.9.2017

Raahen koulutuskuntayhtymällä on BDO Audiator Oy:n kanssa sopimus
tilintarkastuspalvelujen hankinnasta vuosille 2013-2016. Kuntalain
uudistamisen johdosta nykyinen valtuustokausi jatkui 31.6.2017 saakka.
BDO Audiator Oy on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan hallinnon
ja talouden tarkastussopimusta vuosille 2017-2018. Jatkosopimuksessa
noudatetaan muutoin entisen sopimuksen ehtoja, mutta tarkastuspäivän
hintaa korotetaan 1.6.2017 alkaen 1,1 %.
Hinta jää alle kansallisen kynnysarvon, joten se voidaan tehdä
suorahankintana.
Raahen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää päätöksessään
21.12.2016 § 63 jäsenkuntien valtuustoille, että koulutuskuntayhtymän
hallinnon ja talouden tarkastussopimusta jatketaan vuosille 2017-2018.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Raahen
koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan esityksen kuntayhtymän
hallinnon ja talouden tarkastussopimuksen jatkamisesta vuosille 20172018.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 35 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2017
Khall. 106 § / 17.10.2017 Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2017 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2017
(liite).
Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 30.6. hieman
talousarviossa ennakoitua heikommin toteutuman ollessa 44,8 %. Viime
vuoden tilannetta ollaan hieman edellä. Toimintakulut ovat myös
toteutuneet ennakoitua pienempinä, toteutuma oli 49,6 %. Viime
vuotiseen verrattuna kulut ovat kasvaneet 57.000 €. Suurimpana tekijänä
kasvuun on terveystoimen menojen kasvu. Sekä perusterveydenhoidon
että erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 54,1 %. Muiden
toimintojen osalta talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti.
Vuosikate 30.6.2017 oli 243.112 €, joka on viime vuotista tasoa.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 36 §

MUUT ASIAT
Kvalt. 37 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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