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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 26 §

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. 27 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Sakko Antti ja Salmu
Arvo.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Sakko ja Päivi Saukko.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015
Khall. 95 § / 24.9.2014

Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 66 §).
Merijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 21,00 % vuoden 2013
alusta. Vuonna 2012 tuloveroprosentti oli 20,50 %, vuosina 2010-2011
tuloveroprosentti oli 20,00 %.
Verohallituksen ilmoituksen mukaan Merijärven kunnan vuoden 2013
maksuunpantava tulovero on 2.399.949 €, jossa on kasvua edelliseen
vuoteen 5,1 %. Kuluvana vuonna maksuunpantava vero on
ennakkoarvion mukaan 2.366.699 €, vähennystä edelliseen vuoteen 2,2
%. Vuonna 2014 tilitetään kunnalle tuloveroa yhteensä 2.486.902 €,
jossa on kasvua edelliseen vuoteen 4,5 %.
Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 31.8. mennessä (mukana myös
takautuvia veroeriä) on 1.787.380 euroa, jossa on kasvua edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,9 %.
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan koko maassa kuluvana
vuonna 1,4 % edellisestä vuodesta ja 1,2 % kuluvasta vuodesta vuoteen
2015. Verotettavan tulon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 2,1 %
edellisestä vuodesta ja 1,6 % kuluvasta vuodesta vuoteen 2015.
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2015 toimitetaan
kunnanhallitukselle 17.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 1,0 % vuoden 2014
talousarvion tasosta.
Verotettavan tulon on arvioitu hieman kasvavan, tosin kasvu ei riitä
kattamaan käyttökustannusten kasvun vaikutuksia. Yhteisöveron tuotto
kasvaa jonkin verran, kiinteistöveron tuotto kasvaa suhteessa hieman
enemmän uusien tuulivoimaloiden käyttöönoton ansiosta.
Kunnan saamat valtionosuudet tulevat arvion mukaan pienenemään
merkittävästi vuoden 2015 aikana. Valtionosuuksiin kohdistuvat
leikkaukset ja valtionosuusuudistuksen muutokset voivat merkitä
Merijärven osalta jopa 300.000 euron vähennystä valtionosuuksiin.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan
vuoden 2015 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,00 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 28 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2015
Khall. 96 § / 24.9.2014

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. Vuodelle 2015 hallitus on tehnyt
päätöksen yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajan nostosta 0,2
prosenttiyksiköllä sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron alaja ylärajan nostosta 0,05 prosenttiyksiköllä. Rajojen nostosta saatavan
hyödyn valtio kerää itselleen leikkaamalla valtionosuuksia vastaavalla
summalla.
Kiinteistöveroprosenttien rajat ovat vuodelle 2015 seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,37-0,8 %
- muiden asuinrakennusten 0,60-1,35 % kuitenkin enintään 0,60
prosenttiyksikköä korkeampi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen
käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentti
- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00-1,35 %
- voimalaitosten kiinteistövero 0,60-2,85 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero voidaan määrätä
välille 1,00-3,00 %
Kuluvalle vuodelle Merijärven kunnan kiinteistöveroprosentit
vahvistettu seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,85 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei ole peritty veroa

on

Esitys: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi
vuodelle 2015 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,85 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 29 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN
ESITYKSEN LUONNOKSESTA
Khall. 97 § / 24.9.2014

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalveluuudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen
hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi
sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (liite). Hallituksen esitys perustuu
hallitusohjelmaan
sekä
eduskuntapuolueiden
puheenjohtajien
sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista.
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää hallituksen esitysluonnoksesta
lausunnot kunnilta, kuntayhtymiltä sekä muilta asiaan liittyviltä tahoilta.
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien 23.3.2014 tekemän sopimuksen
mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön
välityksellä kantaa siihen, minkä erityisvastuualueen pohjalta
muodostettavaan kuntayhtymään kunta katsoo perustelluksi kuulua.
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jonka kysymykset
on kohdistettu tiettyihin hallituksen esitysluonnoksen säännöksiin.
Kyselyyn
annettuja
vastauksia
on
mahdollista
perustella
vapaamuotoisesti. Lausujat voivat ottaa kantaa myös muihin
lakiluonnoksen säännöksiin sekä tuoda esiin muita vapaamuotoisia
näkökulmia. Vapaamuotoisille huomioille on varattu runsaasti tilaa.
Kaikki lausuntokyselyyn annetut kommentit otetaan lausuntojen
tarkastelussa ja hallituksen esityksen viimeistelytyössä huomioon.
Esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
1. Valtuusto päättää, että Merijärven kunta kuuluu jatkossa OYS-Erva –
alueen pohjalta muodostettavaan sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymään.
2. Valtuusto päättää antaa oheisen liitteen mukaisen lausunnon
Merijärven kunnan kantana sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain esitysluonnoksesta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juhani Alaranta poistui kokouksesta tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 19.40.

Kvalt. 30 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMIEN VAROJEN KORON PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN MERIJÄRVEN
VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:LTÄ
Khall. 98 § /24.9.2014

Valtiokonttori
on
myöntänyt
vuonna
1999
Merijärven
vanhustenkotiyhdistys ry:lle lainaa Salmentie 8 vuokrarivitalojen
peruskorjaukseen yhteensä 347.308 euroa. Lainaa on tällä hetkellä
jäljellä 211.941 euroa. Yhdistys on anonut Valtiokonttorilta helpotusta
lainan lyhennyksiin sekä toiminta-avustusta taloudellisten vaikeuksien
takia. Valtiokonttori on tehnyt asiasta päätöksen ja myöntänyt
lainaehtomuutoksen. Lisäksi yhdistykselle on myönnetty 6.000 euron
toiminta-avustus talouden tervehdyttämiseksi.
Päätöksen yhteydessä Valtiokonttori edellyttää, että Merijärven kunta ei
saa periä myöntämilleen yhdistyksen omille varoille korkoa vuosina
2014-2031. Omilla varoilla tarkoitetaan kaikkia omia varoja:
osakepääomaa, rakennusrahastoja, ns. tertiäärilainaa sekä mahdollisia
avustuksia.
Merijärven kunta ei ole myöntänyt Merijärven vanhustenkotiyhdistys
ry:lle Valtiokonttorin edellyttämän mukaisia omiin varoihin luettavia
varoja. Kunta on myöntänyt yhdistykselle ainoastaan 75.000 euron
lainan vuonna 2010 kaukolämpöverkkoon liittymistä varten.
Valtiokonttorin tulkinnan mukaan ko. lainaa ei lueta yhdistyksen omiin
varoihin. Päätös tulee kuitenkin tehdä tulevaisuutta varten mikäli kunta
on myöntämässä yhdistykselle Valtiokonttorin päätöksen mukaisia omia
pääomia.
Puheenjohtajan esitys: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että
Merijärven kunta ei peri korkoa Merijärven vanhustenkotiyhdistys ry:lle
vuosina 2014-2031 myöntämistään omista pääomista.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän
pykälän ajan Kirsti Nivala.

Kvalt. 31 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kari Jokela poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän
pykälän ajan Juhani Alaranta.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TILIKARTAN MUUTOS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSALTA
Khall. 99 § / 24.9.2014

Kalajoen kaupunki hoitaa isäntäkuntana Merijärven kunnan sosiaali- ja
terveystoimen tehtävät. Kalajoki laskuttaa Merijärveltä antamansa
palvelut käytön mukaan.
Merijärven kunnan käytössä oleva tilikartta eroaa jonkin verran Kalajoen
kaupungin vastaavasta tilikartasta, mikä vaikeuttaa laskujen
kohdistamista oikeille tileille. Talousarvion ja tilinpäätökseen
tarvittavien tietojen saaminen on hankalaa erilaisten tilikarttojen takia.
Esitys: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että sosiaali- ja
terveysosaston tilikartta muutetaan liitteen mukaisesti (liite).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 32 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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HALLINTOKUNTIEN RAPORTIT TALOUDEN TOTEUTUMASTA 30.6.2014
Khall. 86 § / 25.8.2014

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2014. Raportit esitellään kokouksessa.
Kunnanhallitukselle on toimitettu koko kuntaa koskeva talouden
toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2014.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja esitetään edelleen valtuustolle tiedoksi.

Kvalt. 33 §

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

MUUT ASIAT
Kvalt. 34 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen päätteeksi valtuusto keskusteli seuraavista asioista, jotka
merkittiin tiedoksi:
- Eila Rautio esitti, että koulun risteyksessä ns. Elsilän tontilla olevat
näkyvyyttä haittaavat isot puut tulisi poistaa. Todettiin, että asiasta
on keskusteltu teknisessä lautakunnassa ja asia vaatii tontinomistajan
luvan.
- Eila Rautio kysyi, onko koulun jääkiekkokaukaloon tulossa
pukukopit. Valtuutettu Antti Sakko kertoi asian olleen vapaaaikalautakunnan suunnitelmissa ja alueelle on tulossa pukukopit.

