MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA
KUNNANVALTUUSTO Nro 6 / 2016
KOKOUSAIKA

9.11.2016 kello 19.30-20.00

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

Varajäsenet järjest.:
Keski-Korpi Sointu
Takaeilola Raimo
Pudas Jaana

paikalla:
x
x
x

Muut saapuvilla olleet:
Jokela Kari kunnanjohtaja, pöytäkirjanp.

paikalla:
x

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

ASIAT

Pykälät: 35 § - 41 §

Sivut: 48 - 56

PÖYTÄKIRJAN
TARKISTUSTAPA
Merijärven kunnanvirasto
Tarkistuspaikka ja –aika
sekä tarkastajien
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Helaakoski ja Heikki Kalapudas
valinta taikka merkintä
edellisen kokouksen
pöytäkirjan tarkastamisesta.
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Juhani Alaranta

Kari Jokela

Merijärvi 14.11.2016

Erkki Helaakoski

Heikki Kalapudas

Merijärvi 16.11.2016
Toimistosihteeri

Satu Kahlos
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Ennen kokouksen alkua klo 18.30 alkaen Johanna Kiiskilä ja Sirkku Pikkujämsä esittelivät tilannekatsauksen sote- ja maakuntamallien valmistelun etenemisestä Pohjois-Pohjanmaalla (PoPSterhanke).

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kvalt. 35 §

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. 36 §

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka on valittu
aakkosjärjestyksen mukaan. Nyt vuorossa ovat Eilola Saku ja
Helaakoski Erkki.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Helaakoski ja Heikki
Kalapudas.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Khall. 100 § / 19.10.2016 Kunnanvaltuuston tulee päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kunnan tuloveroprosentti (KuntaL. 66 §).
Merijärven kunnan tuloveroprosentti on tällä hetkellä 21,50 %, johon se
korotettiin kuluvan vuoden alusta. Vuosina 2013-2015 tuloveroprosentti
oli 21,00 %. Efektiivinen eli nimellinen veroaste on vuonna 2015 ollut
kuitenkin vain 12,97 %. Efektiivinen veroaste saadaan veronalaisista
ansiotuloista ja verosta tehtävien vähennysten jälkeen. Merijärvellä
efektiivinen veroaste on pienimpiä koko maassa.
Verohallituksen ilmoituksen mukaan Merijärven kunnan vuodelta 2015
maksuunpantava tulovero on 2.284.023 €, jossa on vähennystä
edelliseen vuoteen 6,3 %. Kuluvana vuonna maksuunpantava vero on
verottajan ennakkoarvion mukaan 2.284.893 €. Vuonna 2015 on tilitetty
kunnalle tuloveroa yhteensä 2.489.809 € , jossa on kasvua edelliseen
vuoteen 3,8 %.
Kuluvan vuoden tuloverotilitysten tuotto 31.9. mennessä (mukana myös
takautuvia veroeriä) on 2.047.127 euroa, jossa on kasvua edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan 1,3 %.
Kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan koko maassa kuluvana
vuonna 1,5 % edellisestä vuodesta ja vähenevän 1,7 % kuluvasta
vuodesta vuoteen 2017. Verotettavan tulon arvioidaan kasvavan
kuluvana vuonna 1,4 % edellisestä vuodesta ja vähenevän 1,7 %
kuluvasta vuodesta vuoteen 2017. Toisaalta ansiotuloista tehtävien
vähennysten osuus palkoista kasvaa jopa 8,7 % kuluvasta vuodesta
vuoteen 2017 jolloin veropohja pienenee 0,6 %.
Esitys: Lautakuntien talousarvioesitykset vuodelle 2017 toimitetaan
kunnanhallitukselle 28.10. mennessä. Kunnanhallitus antoi lautakunnille
talousarvioraamin, jossa menojen kasvuprosentti oli 1,0 % vuoden 2016
talousarvion tasosta.
Kunnallisverotulojen on arvioitu hieman kasvavan vuodelle 2017, tosin
kasvu ei riitä kattamaan käyttökustannusten kasvun vaikutuksia.
Yhteisöveron ja kiinteistöveron tuoton odotetaan säilyvän lähes
ennallaan.
Kunnan saamat valtionosuudet kasvoivat hieman vuoden 2016 aikana.
Ennakkotietojen mukaan valtionosuudet kasvavat edelleen vuodelle
2017. Ennakkolaskelmien mukaan vuoden 2017 talousarvio on
mahdollista saada hieman ylijäämäiseksi nykyisellä veroprosentilla.
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Merijärven kunnan
vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,50 %.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt. 37 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Khall. 101 § / 19.10.2016 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. Vuosille 2016-2017 maan hallitus
teki esityksen veroperustemuutoksista. Vuodelle 2016 esitettiin muiden
kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman
rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään korotuksia. Vuodelle
2017 esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen kiinteistöveroprosentin
ala- ja ylärajoihin.
Vuodelle 2017 oli päätetty kiinteistöveroprosenttien rajojen nostosta.
Lisäksi hallitus päätti budjettiriihessä lisänostosta, joka on tulossa
vahvistettavaksi marraskuun alussa. Rajat
ovat vuodelle 2017
seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-1,80 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41-0,90 %
- muiden asuinrakennusten 0,93-1,80 %
- 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 0,85 %
- 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 2017 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 0,93 %
- vakituisen asuinrakennuksen 0,45 %
- muut asumiseen käytetyt rakennukset 1,00 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,25 %
- rakentamattomista rakennuspaikoista ei peritä veroa
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto
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Kvalt. 38 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

9.11.2016
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KUNNAN TALOUDEN TILANNE 30.6.2016
Khall. 105 § / 19.10.2016 Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hallintokunnat raportoivat
valtuustolle puolivuosittain talousarvion toteutumisesta. Hallintokunnat
ovat toimittaneet kunnanhallitukselle omat raporttinsa talousarvion
toteutumisesta 1.1.-30.6.2016 (liite). Kunnanhallitukselle on toimitettu
myös koko kuntaa koskeva talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2016
(liite) sekä 1.1.-31.8. (liite), johon saakka kirjanpito on valmis.
Koko kunnan osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 30.6. hieman
talousarviossa ennakoitua heikommin toteutuman ollessa 43,6 %. Viime
vuoden tilanteesta ollaan jäljessä. Toimintakulut ovat myös toteutuneet
ennakoitua pienempinä, toteutuma oli 47,9 %. Viime vuotiseen
verrattuna kulut ovat pienentyneet 229.000 €. Merkittävin tekijä kulujen
pienenemiseen on erikoissairaanhoidon kustannusten normalisoituminen,
erikoissairaanhoidon menot ovat n. 160.000 € pienemmät kuin vuosi
sitten. Erikoissairaanhoidon menojen toteutuma oli 46,7 %.
Perusterveydenhoidon toteutuma oli 54,4 %. Muiden toimintojen osalta
talous toteutui alkuvuonna ennakoidusti.
Vuosikate 30.6.2016 oli 240.761 €, joka on toteutunut selvästi
ennakoitua paremmin.
Esitys: Kunnanhallitus merkitsee hallintokuntien raportit ja koko kunnan
talouden toteutuman tiedoksi ja esittää ne edelleen kunnanvaltuustolle
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Kvalt. 39 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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BDO AUDIATOR OY:N KIRJE KOSKIEN SUORAHANKINTAA
Tark. ltk. 21 § /
31.10.2016

BDO Audiator Oy on lähettänyt Merijärven kunnalle oheismateriaalina
olevan kirjeen.
Ehdotus: Puheenjohtaja tekee ehdotuksensa kokouksessa.
Puheenjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilintarkastussopimuksen
jatkamista nykyisin perustein tilikausien 2017-2020 ajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
Merkittiin, että tilintarkastaja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
ajaksi ja pöytäkirjaa piti puheenjohtaja.

Kvalt. 40 §

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

MUUT ASIAT
Kvalt. 41 §

Pöytäkirja tarkastettu
Valtuusto

Kokouksen lopuksi kunnanvaltuusto keskusteli seuraavista asioista,
jotka merkittiin tiedoksi:
- Eila Rautio kertoi, että Tori.fi:ssä on etsitty ostettavaksi omakotitaloa
Merijärveltä. Hän kysyi voisiko kunta tarjota omistamiaan
omakotitaloja myyntiin. Kunnanjohtaja selvittää asiaa.
- Kirsti Nivala kertoi kunnan edustajien ja Fennovoima Oy:n
edustajien tapaamisesta 4.11.2016. Tilaisuudessa keskusteltiin
mahdollisuudesta vierailla Hanhikivellä jos halukkaita löytyy.
Kunnanjohtaja selvittää asiaa.
- Kunnanjohtaja toi tiedoksi valokuituhankkeen yleisötilaisuuden
15.11.2016

