REISJÄRVEN KUNTA

VALTUUSTO 5/2017
Aika:
Paikka:
Läsnä:

ASIALISTA

Tiistai 14.11.2017 klo 18.00–19.40
Kunnantalo, valtuustosali
Liite 1
Potila Raija, kunnanjohtaja
Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä

pöytäkirjantarkastajat: Oili Kiviranta ja Pauli Niemi
yleisesti nähtävillä kunnan nettisivuilla: 17.11.2017

Sisällys
KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO .................................................................................................................... 2
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS .................................................................................................... 3
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN.......................................................................................................... 4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN .................................................................................................... 5
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUTETUN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN KESKI-POHJANMAAN
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEEN ............................................................. 6
JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN ..................................................... 7
KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA .................................................................................................................... 8
TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 ................................................................................... 11
KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 ...................................................................... 13
PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖ ........................................................................... 16
PPKY SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2017 JA LISÄMÄÄRÄRAHA KÄYTTÖTALOUSOSAN KOHTAAN C633
SELÄNNEPALVELUT................................................................................................................................................. 17
PPKY SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 ....................... 18

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.11.2017

124

Asianro

1

KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO
VALT § 74

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja suorittaa
nimenhuudon. Nimenhuuto- ja äänestysluettelo on liitteenä.
Päätös: Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Helena Kinnunen
avasi kokouksen ja totesi seuraavaa:
valtuutettu Kaarlo Paavola on estynyt tulemaan kokoukseen ja hänen tilallaan on 1. ja 2. varavaltuutetun estyneenä ollessa 3. varavaltuutettu Timo Kemppainen ja
että valtuutettu Mikko Suontakanen on estynyt tulemaan
kokoukseen ja hänen tilallaan on varavaltuutettu Tiina
Hirvinen.
Merkitään, että puheenjohtaja Kaarlo Paavolan ollessa
estynyt tulemaan kokoukseen, kokouksen puheenjohtajana
toimi 1. varapuheenjohtaja Helena Kinnunen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.11.2017

125

Asianro

2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VALT § 75

Kuntalain 94 §:n ja hallintosäännön 28 §:n mukaan kutsu
valtuusto kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen
kokousta toimitettava erikseen kullekin valtuutetulle
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä
tietoverkossa (kuntalaki 94 §). Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on postitettu valtuutetuille sekä annettu
tiedoksi kirjeellä kunnanhallituksen jäsenille, kunnanjohtajalle ja hallintosihteerille 3.11.2017. Kokouksen
asialista on julkaistu kunnan internetsivuilla
3.11.2017 ja ilmoitus Reisjärvi-lehdessä on julkaistu
8.11.2017.
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.11.2017

126

Asianro

3

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
VALT § 76

Kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan virastossa
torstaina 16.11.2017 klo 9.00, sikäli kuin valtuusto ei
jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Valtuusto valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Edellisen pöytäkirjan tarkastivat Sari Huuskonen ja Helena Kinnunen.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Oili Kiviranta ja Pauli Niemi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.11.2017

127

Asianro

4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
VALT § 77

Valtuusto hyväksynee kokouksen työjärjestyksen asialuettelon mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
14.11.2017

272
128

Asianro

1
5

PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUTETUN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN
KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEEN
KHALL § 171

Reisjärven kunta on hyväksynyt Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän perussopimuksen
valtuuston päätöksellä 12.4.2016. Perussopimuksen yhtymähallituksen jäsenten valintaa koskevan 12 §:n mukaan
yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen hallituksen,
jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa
on yksitoista (11) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtainen varajäsen. Kaikilla jäsen- ja osajäsenkunnilla on yhtymähallituksessa vähintään puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Kokoonpanossa otetaan lisäksi huomioon
alueellinen edustavuus, kielisuhteet ja tasa-arvolaista
tulevat määräykset.
Osajäsenkuntia edustavilla edustajilla on oikeus osallistua hallituksessa asian käsittelyyn ja mahdolliseen
päätöksentekoon asioissa, jotka kuuluvat osajäsenyyttä
koskevaan toimialaan.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään kuntalain (410/2015)76 §:ssä.
Yleisenä vaalikelpoisuusedellytyksenä kuntayhtymän toimielimiin on yleinen vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto valitsee puhe- ja läsnäolo-oikeutetun edustajan ja varaedustajan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän yhtymähallitukseen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
AV/MK

VALT § 78

Päätös: Valtuusto valitsi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymän yhtymähallitukseen edustajaksi Jyrki Halosen ja varaedustajaksi Teuvo Nymanin
Keskustan valtuustoryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
14.11.2017

273
129

Asianro
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6

JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
KHALL § 172

Järviseudun jätelautakunta on kokouksessaan 19.9.2017
todennut ja päättänyt seuraavaa: ”Alajärven kaupunginvaltuusto on 22.5.2017 hyväksynyt uuden hallintosäännön
ja kumonnut Järviseudun jätelautakunnan johtosäännön.
Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017. Uudessa
hallintosäännössä on määrätty jätelautakunnan kokoonpanosta sekä tehtävistä ja toimivallasta kumotun jätelautakunnan johtosäännön mukaisesti.
Hallintosääntöön ei ole sisällytetty kumotun johtosäännön kaikkia asioita, vaan osa on syytä sisällyttää kuntien väliseen sopimukseen. Näin ollen kuntien välinen
sopimus on syytä päivittää.
Järviseudun jätelautakunta esittää jätelautakunnan toimialueen kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi päivitetyn sopimuksen Järviseudun jätelautakunnasta (liite
2)."
Pöytäkirjanote Järviseudun jätelautakunnan päätöksestä
19.9.2017 § 26, päivitetty sopimus Järviseudun jätelautakunnasta sekä ote Alajärven kaupungin hallintosäännöstä (§ 31) liitteenä 1.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen päivitetyn sopimuksen Järviseudun jätelautakunnasta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
AV/MK

VALT § 79

Liitteenä 2 Pöytäkirjanote Järviseudun jätelautakunnan
päätöksestä 19.9.2017 § 26, päivitetty sopimus Järviseudun jätelautakunnasta sekä ote Alajärven kaupungin
hallintosäännöstä (§ 31).
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

6.9.2017
19.9.2017
10.10.2017
14.11.2017

243
115
278
130

Asianro

4
11
4
7

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA
KHALL § 154

Reisjärven kuntaan on suunniteltu uuden viran perustamista tukemaan kunnan elinvoimatehtävän täyttämistä ja
talousjohtamisen terävöittämistä. Kun toimenkuva muodostuu kunnan kehittämistehtävästä, hanketyöstä, ja taloushallinnon tehtävistä, voidaan hallinto-osaston työpanokset eri henkilöiden kesken suunnata oikealla tavalla kattamaan tulevaisuuden toimintatarpeet. Tehtävänimike kehitys- ja talouspäällikkö, mutta työtehtävät
osittain kehitysjohtajapainotteisia. Viran täyttämisellä on suunniteltu saatavan lisäresurssia ja osaamispanosta myös kunnan yhtiöittämistehtäviin.
Tehtävän kustannukset katetaan hallintojohtajan virkaan
varatusta määrärahasta.
Kehitys- ja talouspäällikön viran kelpoisuusehtona ovat
soveltuva korkeakoulututkinto tai muu virkaan soveltuva
AMK tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus vaativista
taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä. Korkeakoulututkinto voisi olla ekonomin, KTM:n tai AMK:n tutkinto. Kokemus hanketyöstä, esimies tai johtotehtävistä
sekä yritystoiminnasta katsotaan eduksi. Tehtävään valittavalta edellytetään talouden tunnuslukujen, kustannuslaskennan ja rahaliikenteen tuntemusta.
Kehitys- ja talouspäällikkö on kunnanhallituksen ja
hallinto-osaton alainen viranhaltija, joka toimii johtoryhmän jäsenenä ja on kunnanjohtajan välitön alainen.
Kunnan palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että
virkaan valittava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu
tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tutkimuksiin. Virkavaali on ehdollinen, kunnes kunnanhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen
perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on annettava 2 kk kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Hallintosäännön 66 §:n mukaan, kunnanvaltuusto valitsee
johtoryhmän jäsenet. Koska virkaa on ajateltu kunnanhallituksen alaiseksi viraksi, esitetään, että virkavaalin suorittaa kunnanhallitus.
Palkkaus määräytyy Kvtes:in 01AS1040 mukaan, josta tehtäväkohtainen palkka määritellään henkilön koulutuksen
ja työkokemuksen perusteella on vähintään 3000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

6.9.2017
19.9.2017
10.10.2017
14.11.2017

244
116
279
131

Asianro

4
11
4
7

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA (jatkoa)
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle
1) kehitys- ja talouspäällikön viran perustamista ja
esittää viran täyttämistä siten, kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen suorittamaan virkavaalin,
ja että
2)
3)
4)
5)
6)

kehitys- ja talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana, 6 kk koeajalla,
viran palkkamääräraha käytetään talousarviossa
hallintojohtajan palkkaukseen varatusta määrärahasta,
virka on kunnanhallituksen alainen,
kunnanhallitus suorittaa virkavaalin ehdollisena
ja vahvistaa sen lopullisesti henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella,
palkkaus määräytyy kvtes:in mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
TH/SH
VALT § 70

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SH/HK

KHALL § 174

Kunnanvaltuuston 19.9.2017 § 70 perustama kehitys- ja
talouspäällikön virka julistetaan haettavaksi ja täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2018 tai sopimuksen mukaan.
Reisjärven kunnan voimassa olevassa hallintosäännössä
on todettu, että johtoryhmän jäsenen valitsee kunnanvaltuusto. Se myös määrittelee § 3, että kunnanjohtaja
ja vastuualueiden esimiehet muodostavat johtoryhmän.
Pääsääntöisesti vastuualueen esimies on toimialueensa
johtaja kuten sivistysjohtaja-rehtori ja tekninen johtaja. Kehitys- ja talouspäällikön virka täytetään kunnanhallituksen vastuualueelle ja henkilö tulee toimimaan johtoryhmän jäsenenä. Edellä mainituilla perusteilla kunnanvaltuustolla on toimivalta suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaali, eikä sitä voi siirtää muille toimielimille.
Pätevyysvaatimuksena kehitys- ja talouspäällikön virassa on soveltuva korkeakoulututkinto, tai muu virkaan
soveltuva AMK tasoinen koulutus sekä riittävä kokemus
vaativista taloushallinnon ja suunnittelun tehtävistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

10.10.2017
14.11.2017

280
132

Asianro

4
7

KEHITYS- JA TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA (jatkoa)
Palkkaus on kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen 01AS1040 mukaan, josta tehtäväkohtainen palkka
määritellään henkilön koulutuksen ja työkokemuksen perusteella vähintään 3000 euroon. Oma palkkatoivomus
otetaan huomioon. Virkaa täytettäessä käytetään ulkopuolista soveltuvuusarviointia. Muut viranhoidon kannalta tarkemmat tiedot sisältyvät hakuilmoitukseen. Hakuilmoitusluonnos oheismateriaalina.
Ennen viran lopullista vahvistamista on valittavan henkilön annettava tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot kunnanhallitukselle. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk koeaikaa.
Valmistelija: kunnanjohtaja p. 040 3008200

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus
1) julistaa kehitys- ja talouspäällikön avoinna olevan
viran haettavaksi julkisella haulla 10.11.2017 klo
15.00 mennessä,
2) valitsee kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston valmistelemaan virkavaalia,
3) esittää kunnanvaltuustolle, että se suorittaa kehitys- ja talouspäällikön virkavaalin.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun kunnanjohtaja Raija Potila antoi seuraavan muutetun ehdotuksen:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kehitys- ja
talouspäällikön virka
1. täytetään hallintosäännön 3 §:n mukaisena hallintoosaston vastuualueen esimiehen virkana ja johtoryhmän
jäsenenä ja että,
2. virkavaalin suorittaa valtuusto hallintosäännön 66
§:n mukaisesti
3. julistaa kehitys- ja talouspäällikön viran avoimeksi
ja haettavaksi muutetuilla ehdoilla
4. valtuuttaa kunnanjohtajan ja puheenjohtajiston valmistelemaan virkavaalia.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun ehdotuksen.
AV/MK

VALT § 80

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.10.2017
14.11.2017

307
133

Asianro

1
8

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
KHALL § 185

Veromenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n
(520/2010) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään edellisen
vuoden marraskuun 17 päivänä.
Reisjärven kunnan verotettava tulo on kertynyt vuodesta
2015 alkaen epätasaisesti. Palkkatulot ovat vähentyneet
vuonna 2015, mutta elinkeinotulot ja tulot maa- ja metsätaloudesta ovat vähentyneet sekä 2015 että 2017. Vaikutukset näkyvät seuraavan vuoden verotulojen kehityksessä. Vuoden 2018 verotulokehitykseen tullee vaikuttamaan myös Kiky sopimuksesta kunnille kohdistuvat leikkaukset, joita valtio on kompensoinut muulla tavalla.
Ansioverotulo, €
muutos %
Yhteisöverotulo, €
Ansiotulot, yht. €
siitä vähennykset €
Tulovero %
Kunnallisveroaste, %

2015
7750000
+4,6
355000
49964
14771
22,00
14,38

2016
6830000
-11,9
346000
50622
14934
22,00
14,25

2017
7134000
+4,4
421000
50740
15637
22,00
13,80

2018
7181000
+0,7
419000
51156
15808
22,00
13,79

Reisjärven kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2014
ollut 22 % ja valtakunnallisesti korkeimmassa neljänneksessä. Lisäksi kunnalle tuloverosta jäävä kunnallisveroaste on pienentynyt 13,80 %:iin. Verotuksesta tehtävien vähennysten määrän lisäys vaikuttaa kunnallisverotuottokertymään.
Reisjärven verotuloarvioksi on vuodelle 2018 arvioitu
7181000 euroa. Valtiovarainministeriön tuorein ennuste
kuvaa tulevalle vuodelle hyvin maltillista kasvua, jopa
negatiivista verotulosta, koska hallitus suunnittelee
työn verotuksen keventämistä hallitusohjelman mukaisesti. Kunnan yhteisöverotuotoksi on arvioitu 419000 euroa.
Kunnan talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan negatiivinen ja paineet veroprosentin korottamiseksi ovat olemassa. Tulosvaikutus 0,5 prosentin korotuksesta ovat
kunnan verotulokertymään n. 150.000 euroa. Kunnan talousarvion valmistelun ensisijainen tavoite on ollut
tasapainottaa kuntataloutta menokehitystä hillitsemällä
ja muiden tulonlähteiden etsimisen avulla.
Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto vahvistaa vuoden 2018 tuloveroprosentiksi
22 %.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SH/TH

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

14.11.2017

134

Asianro

8

TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
VALT § 81

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Antti Vedenpää esitti Keskustan valtuustoryhmän ehdotuksen, että
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 22,50 %. Esa Hirvinen
kannatti ehdotusta.
Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestys päätettiin toteuttaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne jotka kannattava pohjaehdosta äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Antti Vedenpään/Keskustan valtuustoryhmän ehdotusta äänestävät ”EI”. Suoritetussa äänestyksessä pohjaehdotus sai
4 ääntä ja Antti Vedenpään/Keskustan valtuustoryhmän
ehdotus sai 13 ääntä.
Äänestysluettelo liitteessä 1.
Puheenjohtaja totesi, että valtuusto vahvisti äänin
13-4 tuloveroprosentiksi 22,50% vuodelle 2018.
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2017

REISJÄRVEN KUNTA
Kunnanhallitus
Valtuusto

Kokouspäivämäärä

Sivu

31.10.2017
14.11.2017

308
135

Asianro

2
9

KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018
KHALL § 186

Kuntalain 111 §:n ja kiinteistöverolain (654/1992)
11 §:n (1266/2001) mukaan valtuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle 17.11.2017.
Kiinteistöveroa suoritetaan kiinteistön sijaintikunnalle kiinteistön verotusarvon perusteella. Kaikki
kiinteistöt eivät kuitenkaan ole veronalaisia, vaan verovapaita ovat mm. metsät ja maatalousmaat, yleiset vedet, torit, kadut sekä tiet. Myös kunnan omalla alueellaan omistama kiinteistö on vapaa kiinteistöverosta.
Kiinteistöveron määrä on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää
kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen
vaihteluvälien rajoissa. Prosentit määrätään prosentin
sadasosan tarkkuudella.
Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle 2018 ja
muutokseen liittyvä hallituksen esitys 133/2017 on
eduskunnan käsittelyssä. Kiinteistöveroprosenttien alarajojen korotuksista on luovuttu (VaVM 9/2017 vp) ja
eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen sisällön muutettuna 18.10. sen ensimmäisessä käsittelyssä.
Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12, 12b, ja 13 §):
-Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,932,00,
- muiden asuinrakennusten veroprosentti välille 0,93-2,00.
- Yleisen kiinteistöveroprosentin ylärajamuutos vaikuttaa
seuraavasti myös muihin erikseen mahdollisesti määrättäviin
kiinteistöveroprosentteihin; jonka perusteella yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti voidaan määrätä välille 0,002,00.
- Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti on 0,41-0,90.
- Kunnan rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on
2,00-6,00. Pääkaupunkiseudun ja sen kehyskuntien on määrättävä prosentti vähintään 3,00 prosenttiyksikköä yleistä kiinteistöveroprosenttia korkeammaksi.

Näillä perusteilla vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit
ovat:
yleinen kiinteistövero
vakituiset asuinrakennukset
muut asuinrakennukset
voimalaitokset
rakentamattomat rakennuspaikat
yleishyödylliset yhteisöt
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

0,93
0,41
0,93
0,93
2,00
0,00

–
–
–
–

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 (jatkoa)
Muun asuinrakennuksen kuin vakituisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen kiinteistövero voi olla korkeintaan
1,00 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakituisissa asuinrakennuksissa.
Rakentamattoman rakennuspaikan osalta vaihteluvälin alaja ylärajoja korotettavaksi nykyisestä 1,00–4,00 prosentista 2,00–6,00 prosenttiin.
Kiinteistöveroprosentit vuonna 2017 ovat seuraavat:
Yleinen (rakennukset ja maa-alueet)

1,10

Vakituiset asuinrakennukset

0,65

Muut asuinrakennukset

1,20

Rakentamaton rakennuspaikka
Yleishyödyllinen yhteisö

2,00
0,25

Muiden asuinrakennusten veroprosenttia esitetään nostettavaksi alueen muiden kuntien vastaavalle tasolle. Vuoden
2018 arvioitu kiinteistöveron tuotto korotuksen jälkeen
n.701 000 €. Oheismateriaalina naapurikuntien kiinteistöveroprosentteja. Reisjärven voimalaitosveron suuruus on
1,10, jos kunnassa olisi verotettavia voimalaitosyksiköitä. Kunnat ovat nostaneet voimalaitosverokantaa mm. vesivoiman ja tuulivoimalaitosten vuoksi.
Valmistelija: kunnanjohtaja 0403008200.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää vahvistaa kiinteistöveroprosentit vuodelle
2018 seuraavasti:
Yleinen (rakennukset ja maa-alueet)

1,10

Vakituiset asuinrakennukset

0,65

Muut asuinrakennukset

1,35

Voimalaitokset

2,00

Rakentamaton rakennuspaikka

2,00

Yleishyödyllinen yhteisö

0,25

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Paalavuo
ehdotti, että muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia ei nostata vaan pysytetään 1,20 prosentissa. Ehdotusta ei kannatettu.
Keskustelun jatkuessa Tiina Hirvinen ehdotti Mikko Kinnusen kannattamana, että rakentamattoman rakennuspaikan
kiinteistöveroprosentti ehdotetaan vahvistettavaksi 3,0
prosenttiin, minkä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi.
Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Hallituksen jäsen Marko Paalavuo jätti päätöksestä eriävän
mielipiteen.
SH/TH
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2018 (jatkoa)
VALT § 82

Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun Marko Paalavuo ehdotti, että muiden asuinrakennusten veroprosentiksi vahvistetaan 1,20 %. Ehdotusta ei kannatettu.
Valtuusto vahvisti kiinteistöveroprosentit vuodelle
2018 seuraavasti:
Yleinen (rakennukset ja maa-alueet)

1,10

Vakituiset asuinrakennukset

0,65

Muut asuinrakennukset

1,35

Voimalaitokset

2,00

Rakentamaton rakennuspaikka

3,00

Yleishyödyllinen yhteisö

0,25

Marko Paalavuo jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN HALLINTOSÄÄNTÖ
KHALL § 187

Hallintosääntö on kunnan ja kuntayhtymän hallinnon ja
toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa
ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntain (410/2015) 90 §.
Ppky Selänteen kuntayhtymähallitus on kokouksessaan
21.9.2017 käsitellyt kuntayhtymän uuden hallintosäännön
ja esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ne hyväksyvät hallintosäännön kuntayhtymälle.
Pöytäkirjanote Kyhall 21.9.2017 § 107 ja hallintosääntö
liitteenä 1.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Ppky Selänteen hallintosäännön.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SH/TH

VALT § 83

Pöytäkirjanote Kyhall 21.9.2017 § 107 ja hallintosääntö
liitteenä 3.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PPKY SELÄNTEEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2017 JA LISÄMÄÄRÄRAHA KÄYTTÖTALOUSOSAN
KOHTAAN C633 SELÄNNEPALVELUT
KHALL § 188

Kuntayhtymähallitus on kokouksessaan 12.10.2017 § 123
merkinnyt tiedoksi osavuosikatsauksen 31.8.2017 ja hyväksynyt lisämäärärahaesitykset.
Reisjärven palvelut ja hallinto on toteuma 31.8.2017 on
6.761.081 e, joka on 59,22 % talousarviosta. Kunta on
maksanut ennakoita kuntayhtymälle 7.136.657 e ja kuntayhtymähallitus päätti palauttaa marraskuun laskutuksessa toteuman ja ennakkolaskutuksen erotuksen 375.576 e.
Kuntayhtymähallitus päätöksessään esittää, että Reisjärven palvelujen ja hallinnon talousarviota muutetaan
-399.200 euroa (terveys- ja vanhuspalvelut -385.000e ja
saatavien poistot -14.200e).
Terveys- ja vanhuspalveluiden lisämäärärahaesitys perustuu mm. erikoissairaanhoidon talousarvion toteumaennusteeseen (lisämäärärahan tarve 500.000 euroa) sekä
tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kustannusten alittumiseen (100.000 e).
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Soite on laskuttanut vain ennakkolaskuilla
ja suoriteperusteinen lisälasku tammi-elokuulta on n.
492.000e. Ko. summa sisältyy talousarvion toteumaennusteeseen.
Pöytäkirjanote Kyhall 12.10.2017 § 123 ja osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017 liitteenä 2.
Valmistelija: hallintosihteeri p. 040 3008208

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää 400.000 euron lisämäärärahan vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C633 Selännepalvelut.
Lisämääräraha katetaan lainanotolla.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SH/TH

VALT § 84

Pöytäkirjanote Kyhall 12.10.2017 § 123 ja osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2017 liitteenä 4.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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PPKY SELÄNTEEN VUOSISOPIMUS JA TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 20192020
KHALL § 189

PPKY Selänteen talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan sekä kuntien
kanssa tehtäviin vuosisopimuksiin. Vuosisuunnitelman
liitetiedot sisältävät kaikki jäsenkuntien talousarvioihin ja -suunnitelmiin sisällytettävät tekstit ja määrärahat.
Talousarvioesityksessä Reisjärven maksuosuus vuonna
2018 on 12.094.000 euroa. Toimintakatteen muutos vuoden
2017 talousarviosta, 1.417.000 euroa, on +5,9 %. Lisämääräraha 400.000 e mukaan lukien, toimintakatteen muutos on +2,4 %.
Liitteenä 3 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen
12.10.2017 hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2018
ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että
valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaisen Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen ja talousarvion vuodelle 2018 sekä taloussuunnitelman 2019–2020.
Päätös: Puheenjohtajan avattua keskustelun, kunnanjohtaja Raija Potila teki lisäyksen ehdotukseensa:
Kunnanhallitus pyytää Ppky Selänteeltä lisäselvityksen
vuodeosaston vuodepaikkojen ja vuorohoitopaikkojen muutoksen vaikutuksista talouteen ja henkilöstöön.
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan
ehdotuksen.
SH/TH

VALT § 85

Liitteenä 5 Ppky Selänteen kuntayhtymähallituksen
12.10.2017 hyväksymä vuosisopimus ja talousarvio 2018
ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2020.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

74–77
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite, telefaxnro ja sähköpostiosoite

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Isokatu 4, 3. krs, PL 189
90101 OULU
puh. 029 56 42800
fax: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

78–85
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Markkinaoikeus
Erottajankatu 1-3, PL 118
00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika

14 päivää

puh. 010 364 3300

fax: 010 364 3314

Pöytäkirja on julkaistu kunnan internesivuilla 17.11.2017.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu
Valituskirjelmä

142

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaa muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin
toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettva valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusaiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite:

Pykälät

Lisätietoja

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan
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REISJÄRVEN KUNTA

NIMENHUUTO- JA ÄÄNESTYSLUETTELO

VALTUUSTO

14.11.2017
VALT § 81

Halonen Jyrki
Hirvinen Esa
Huuskonen Sari
Kinnunen Helena
Kinnunen Mikko
Kiviranta Oili
Niemi Pauli
Nyman Teuvo
Paalavuo Marko
Paavola Kaarlo
Parkkila Katri
Saaranen Jarno
Suontakanen Mikko
Tilli Jouni
Vedenpää Antti
Vedenpää Simo
Vähäsöyrinki Arto

LÄSNÄ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

POISSA

KHALL

Vedenpää

JAA

EI
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

VARAVALTUUTETUT:
Hirvinen Tiina
Kemppainen Timo

x
x

YHTEENSÄ

17

x
x
x
x

x
x

2

4
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