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Kokouksen läsnäolijoiden, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4
päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa kokouksesta
on tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu ja asialista sekä esityslista on lähetetty 1.11.2018 valtuutetuille
sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouskutsu ja
asialista on julkaistu kunnan verkkosivuilla 1.11.2018. Lisäksi kokouksen ajasta ja paikasta on ilmoitettu sanomalehdessä Suupohjan Sanomat 30.10.2018.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä (KuntaL 410/2015 §103).
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Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.

Hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa
kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin
kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
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Sopimus yhteisen koulutoimen ja -hallinnon järjestämisestä ja kustannusten jaosta Karijoen kunnan ja Kristiinankaupungin kesken.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 28.6.2018 §126.

Khall 28.6.2018
§ 126

Kristiinankaupungin ja Karijoen välillä on ollut sopimus kouluyhteistyöstä ja
hallinnosta. Sopimus on allekirjoitettu vuonna 2010 ja sen päivitystä on
luonnosteltu kevään 2018 aikana kuntajohtajien toimesta. Päivityksessä on
huomioitu nykytilanne hallinnon palveluiden ostossa.
Kristiinankaupungin valtuusto on käsitellyt sopimusta ja hyväksynyt sen
11.6.2018 §:ssä 48.
Päivitetyssä sopimuksessa on Karijoen kunnan osalta otettu huomioon varhaiskasvatuksen hallinnointi, joka vaikuttaa myös sopimuksen hintaan. Päivitetyssä sopimuksessa on poistettu aikaisemmat viittaukset lukioon ja lisätty
varhaiskasvatuksen hallinnointi. Pykälässä viisi on tarkistettu aikaisempaa
8.000 euron vuosittaista korvausta siten, että korvaus on 12 000 euroa
1.8.2018 tilanteen mukaan (taso 12 000 euroa/yläkoulu 119 oppilasta).
Vanha ja päivitetty sopimus esityslistan lisätietona.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy päivitetyn kouluyhteistyösopimuksen ”Sopimus yhteisen koulutoimen ja hallinnon järjestämisestä ja kustannusten jaosta Kristiinankaupungin kaupungin ja
Karijoen kunnan kesken” .

Kunnanhallitus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

§ 22

Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston päätös sekä uusi ja vanha sopimus
esityslistan liitteenä (liite 1).
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Talousraportti 1–6/2018.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 23.8.2018 § 130

Khall 23.8.2018
§ 130

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Kooste Karijoen tuloslaskelmasta 30.6.2018
TA 2018
TOIMINTATUOTOT
1 145 000
TOIMINTAKULUT
-9 475 375,00
TOIMINTAKATE
-8 330 375,00
Verotulot
3 994 000
Valtionosuudet
4 633 000
Rahoitus tuot. Ja kul.
-36 100
VUOSIKATE
260 525,00
Poistot
-247 090,00
TULOS
13 435,00

TOTEUTUMA
30.6.2018
770 021,47
-4 641 372,19
-3 871 350,72
2 136 039,41
2 319 918,00
-17 960,49
566 646,20
-122 553,35
444 092,85

TOT. %
2018
67,25 %
48,98 %
46,47 %
53,48 %
50,07 %
49,75 %
217,50 %
49,60 %
3305,49 %

(tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50 %)

Vertailu 1-6/2017 ja 1-6/2018:
TOTEUTUMA
30.6.2017
TOIMINTATUOTOT
506 939,08
TOIMINTAKULUT
-4 555 141,42
TOIMINTAKATE
-4 048 202,34
Verotulot
2 126 106,45
Valtionosuudet
2 376 888,00
Rahoitus tuot. Ja kul.
-22 541,50
VUOSIKATE
432 250,61
Poistot
-126 122,31
TULOS
306 128,30

TOTEUTUMA
30.6.2018
737 792,97
-4 609 143,69
-3 871 350,72
2 136 039,41
2 319 918,00
-17 960,49
566 646,20
-122 553,35
444 092,85

TOT. %
2018
145,54 %
101,19 %
95,63 %
100,47 %
97,60 %
79,68 %
131,09 %
97,17 %
145,07 %

(tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50%)

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon toimintatuotot ovat noin 197.500 euroa suuremmat, kuin talousarvion ajanjakson tasainen toteuma ja edellisen
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vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden noin 230.850 euroa suuremmat. Verotulot ovat 139.000 euroa suuremmat ajanjakson talousarvion tasaiseen toteumaan nähden, ollen kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla.
Toimintakulujen kirjaukset alittavat vuoden 2018 talousarvion kesäkuun talousarviotilanteen (tasainen toteuma) noin 96.000 eurolla, mutta ovat noin
55.000 suuremmat kuin edellisenä vuotena vastaavalla ajanjaksolla.
Investointimenot kesäkuun lopussa noin 437.000 euroa. Investointeihin ei
ole otettu uutta lainaa.
Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet
seuraavasti:
TOIMINTATUOTOT
Yleinen hallinto
51,0%
(khall + vaaliltk)
Sivistys
52,5 %
(kasv + kirj + v-altk)
Tekninen
91,9 %
(tekn + valvltk)
(tasaisella toteumalla kesäkuun loppu olisi 50 %)

TOIMINTAKULUT

48,3 %
48,5 %
54,1 %

Teknisen toimintatuottojen ajankohtaan nähden suurta toteutuma-astetta
selittää metsänmyyntitulojen tilittyminen vuoden 2018 alussa.
LLKY:n kesäkuun toteumaraportti näyttää Karijoen osalta ylitystä 365.763 €,
jota selittää omassa toiminnassa ylitys hoidon ja hoivan palveluissa ja alitus
sosiaalipalveluissa. Erikoissairaanhoito ylittyy lievästi. Hoidon ja hoiva palvelut ovat ylittyneet erityisesti osastotoiminnan, ikäihmisten palveluasumisen
ja kotihoidon palveluiden käytössä.
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(Kesäkuun lopun tilanne olisi tasaisella toteumalla 50 %)

Kunnan asukasluku oli vuoden 2018 alussa 1329 ja kesäkuun 2018 lopussa
1305. Väestön vähennys ensimmäisellä vuosipuoliskolla 24 henkilöä (-1,8 %).

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan ja Llky:n talousraportin 1–6/2018
ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että Llky ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta Karijoen kunnan maksuosuus saadaan pysymään vuoden 2018
raamissa.

Kunnanhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

§ 23
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Karijoen kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 23.4.2018 § 86
Kunnanvaltuusto 20.6.2018 § 15
Kunnanhallitus 17.9.2018 § 138

Khall 23.4.2018
§ 86

LAUHANVUORI-HÄMEENKANGAS GEOPARK-HANKE.
Valmistelija: Kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi

Karijoen kunta on osallistunut yhdeksän muun kunnan kanssa vuosina 20162018 toteutettuun Geopark-hankkeeseen, jonka tehtävänä on ollut valmistella Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -luontomatkailualueen muodostamista ja Unescon alaisen statuksen hakemista alueelle.
Lauhanvuori- Hämeenkangas Geopark-alueen teemana on suo, joka on todettu kansainvälisesti kiinnostavaksi luontoteemaksi ja jolla alue erottuu
muista Geoparkeista. Suoalueiden lisäksi alueeseen kuuluu yksittäisiä geokohteita, joista Karijoen Susiluola on yksi.
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alue on hakemassa Unescolta kansainvälistä Geopark-statusta. Hakemus on tarkoitus jättää marraskuussa
2018.
Haussa menestyminen ja Geopark-statuksen saaminen edellyttää hakijaalueelta pitkäjänteistä sitoutumista toimintaan. Geoparkiin tulee sitoutua
vähintään neljäksi vuodeksi kerrallaan, alueeksi haettaessa myös hakuvaiheen osalta, eli yhteensä viideksi vuodeksi. Geoparkin rahoitus- ja hallintomallia on valmisteltu hankkeen hallintomallitiimissä sekä 5.4.2018 kokoontuneessa kuntajohtajapalaverissa. Hallintomallitiimi on valmistellut esityksen
hallintomalliksi (liite 32) ja kuntajohtajapalaverissa tarkennettiin esitystä
kuntien rahoitusosuuksista seuraavasti:
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Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Karijoki osallistuu Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin rahoittamiseen suunnitelman mukaisesti
6.000 euroa/vuosi viiden vuoden ajaksi (vuodet 2019 - 2023). Määräraha varataan talousarvioon vuodelle 2019.
Myönteisen päätöksen ehtona Karijoen kunta edellyttää, että myös muut
hankkeen valmisteluun osallistuvat kunnat osallistuvat hankkeeseen omalla
rahoitusosuudellaan hallintomallin luonnoksessa esitetyn mukaisesti.

Kunnanhallitus
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Lauhanvuori – Hämeenkangas Geopark-hankkeen hallintomallitiimin esitys
hallintomalliksi on kunnanvaltuuston esityslistan liitteenä, liite 4/kvalt
20.06.2018.

Kvall 20.6.2018
§ 15

Lautakunta/jaosto/
toimikunta

Kunnanvaltuusto
Merkitään, että liitteessä nro 4 on virheellisesti perusrahoituksen luonnostaulukossa Karijoen osalta väärää tietoa. Kunnanvaltuusto yksimielisesti hy-
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väksyi kunnanhallituksen ehdotuksen osallistua Lauhanvuori-Hämeenkangas
Geoparkin rahoittamiseen 6.000 eurolla/vuosi viiden vuoden ajan.
_______

Khall 17.9.2018
§ 138

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark –projekti on edennyt siten, että toimenpiteiden toteuttamiseksi on päätetty perustaa LauhanvuoriHämeenkangas Geopark ry.
Perustettavan yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueen kuntien ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöelimenä Lauhanvuori-Hämeenkangas –
luontomatkailualueen muodostamisessa, sen kehittämisessä ja uuden matkailukonseptin synnyttämisessä.
Yhdistyksen tarkoituksena on myös valmistella Lauhanvuori–Hämeenkangasluontomatkailualuetta UNESCO Global Geopark –verkoston jäseneksi, toimia
hakuprosessissa, ylläpitää Geoparkia jäsenyyden saamisen jälkeen ja toimia
virallisena alueellisena Geoparkedustajana ja edunvalvojana Geoparkverkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti.
Yhdistyksen toiminta-alue kattaa Geopark -rajauksessa määritellyn yhtenäisen alueen Suupohjan, Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan seutukuntien alueella. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 12 muuta varsinaista jäsentä sekä 13 varajäsentä.
Geopark-yhdistystä on valmistelty siten, että yhdistyksen toimipiste sijaitsee
Parkanossa Metsähallituksen ja LUKEn yhteydessä, ympäristökasvatuksen
toimipiste Kankaanpäässä, matkailun ja ruokapalvelujen toimipiste Kauhajoella. Matkailulliset info- ja opastuspisteet sijoitetaan kaikkia kuntia palvelevasti.
Ensimmäisen kaksivuotiskauden puheenjohtaja on Kauhajoki, jonka jälkeen
Kauhajoki, Kankaanpää ja Parkano toimivat puheenjohtajina vuoroin. Varapuheenjohtajat valitaan muista seitsemästä kunnasta. Yhdistyksen perustamiskokous pidetään 10.10.2018 klo 13 Kankaanpäässä

Esityslistan oheismateriaalina on Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n
perustamiskirja ja yhdistyksen säännöt.
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Kunnanhallitus
- esittää kunnanvaltuustolle, että Karijoen kunta liittyy Geoparkyhdistyksen jäseneksi
- päättää hyväksyä yhdistyksen sääntö- ja perustamisasiakirjaluonnokset
sekä valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä
muutoksista
- valitsee edustajansa vuosikokoukseen
- valitsee edustajansa yhdistyksen hallitukseen.

Puheenjohtajan muutettu ehdotus
Kunnanhallitus
- esittää kunnanvaltuustolle, että Karijoen kunta liittyy Geoparkyhdistyksen
jäseneksi
- päättää hyväksyä yhdistyksen sääntö- ja perustamisasiakirjaluonnokset
sekä valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä
muutoksista
- valitsee edustajansa kevät- ja syyskokouksiin jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi
- valitsee edustajansa yhdistyksen hallitukseen.

Kunnanhallitus

Muutettu ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Edustajaksi syys- ja kevätkokouksiin valittiin Jukka Kohtala ja varaedustajaksi Soile Luoma. Yhdistyksen hallitukseen valittiin edustajaksi Marko Keski-Sikkilä ja varalle Jenni Rankaviita.
_______

§ 24

Esityslistan liitteenä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n perustamiskirja (liite 2) ja yhdistyksen säännöt (liite 3).
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Nopea Laajakaista-hanke.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 1.2.2018 § 30
Kunnanhallitus 4.10.2018 § 148

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Khall 1.2.2018
§ 30

Etelä-Pohjanmaan liitossa on käynnissä Nopea laajakaista-hanke. Hankkeen
tarkoituksena on laajentaa nopeaa laajakaistaa (käytännössä valokuituverkko) alueille, joille sitä ei markkinalähtöisesti tulla toteuttamaan. Hanke on ollut vireillä pitkään, mutta vuoden 2017 lakimuutosten ja markkinaanalyysien valmistumisen myötä asia on nyt ajankohtainen. Maakunnan rooli
on toimia alueella hankkeen koordinoijana ja hanke-ehdotusten kerääjänä /
toimittajan valitsijana.
Esityslistan liitteenä on Nopea laajakaista -hankkeeseen liittyvä tiivistetty
materiaali sekä hankkeeseen liittyvä Karijoen markkina-analyysin julkinen
versio. Markkina-analyysiin liittyvät käyttörajoitetut osiot esitetään kunnanhallituksen kokouksessa.
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntainsinööri Jani Palomäki on pyytänyt käsittelemään asiaa kunnanhallituksessa ja ilmoittamaan viimeistään 16.2.2018
kunnan halukkuudesta lähteä pyytämään hanke-ehdotuksia (tieto siinäkin
tapauksessa, että kunta ei lähde hankkeeseen). Lopullisen päätöksen hankkeiden tukemisesta kunta tekee siinä vaiheessa, kun ehdotukset on saatu ja
toimittajat valittu.
Hankkeen eteneminen:
1) Kunta tekee periaatepäätöksen laajakaistahankkeen / hankkeiden tukemisesta.
2) Rajataan hankealue/-alueet liiton ja kunnan yhteistyönä. Rajaus ja hakuehdot kuntien tahtotilan/suunnitelmien mukaan.
3) Kunta hyväksyy aluerajaukset ja hanke-ehdotuspyyntöjen sisällön. Kunnalta ei yleensä ole edellytetty virallista päätöstä haun avaamisesta, ilmoitus on
riittänyt.
4) Maakuntaliitto avaa hanke-ehdotusten haun. Hakuaika n. kuukausi.
5) Jos alueeseen kohdistuu useampi hanke-ehdotus, valitaan yksi toteuttajaksi.
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6) Kunta tekee valintaprosessin jälkeen päätöksen 33%:n (osa 22 %) kuntaosuudesta, hyväksyykö vai ei.
7) Hankkeen toteuttaja hakee tukipäätöksen Viestintävirastosta
8) Myönteisen tukipäätöksen saanut hanke alkaa. Voi ns. omalla riskillä aloittaa toteuttamaan hanketta tukihakemuksen vireille tulon jälkeen.
9) Hanke päättyy viimeistään niin, että rakentaminen on valmis ja maksut
selvillä 30.6.2019.
Viestintäviraston sivuilta löytyy lisää tietoa: www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/nopealaajakaista.html.
Karijoen kunnan osalta laajakaistan rakentamiseen olisi saatavissa julkista
tukea niin, että kunnan osuus kustannuksista olisi 33 %.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus tekee periaatepäätöksen, että Karijoki on alustavasti mukana
hankkeessa. Kunta tekee lopullisen päätöksen osallistumisesta ja rahoituksesta sen jälkeen kun Karijokea koskevat hanke-ehdotukset ja hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä.

Kunnanhallitus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Khall 4.10.2018
§ 148

Etelä-Pohjanmaan liitto julisti haettavaksi 8.6.2018 lain 1186/2009 mukaisen
laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Karijoen kunnan hankealueelle. Hakemukset pyydettiin toimittamaan 3.8.2018 klo 15.00 mennessä.
Määräaikaan mennessä saapui yksi hakemus Karijoen kunnan hankealueesta, hakijana Suupohjan Seutuverkko Oy. Hakemus ja sen liitteet olivat hankeehdotuspyynnön mukaiset. Etelä-Pohjanmaan liiton valinta toteuttajasta perustuu hakemuksen saamaan vertailupistemäärään. Suupohjan Seutuverkko
Oy sai yhteensä 85/100 vertailupistettä ja se on ainoa hakija. Maksimipistemäärästä se jäi, koska sitoutuu tarjoamaan palveluita vain lain määräämän
minimiajan 10 vuotta.
Karijoen kunnan hankeen kustannusarvio tukikelpoisista kustannuksista on
100 000 € (alv 0 %), josta toisessa vaiheessa erikseen haettava laajakaistatukilain (1186/2009) mukainen julkinen tuki on yhteensä enintään 66 000 €
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(66%) ja omarahoitusosuus 34 000 € (34%) hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista. Karijoen kunnan osuus hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista on enintään 33 000 € (33%).
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 24.9.2018 §:ssä
115, että Karijoen kunnan hankealueen toteuttaja on laajakaistatukilain
1186/2009 6§ mukaisella valintamenettelyllä Suupohjan Seutuverkko Oy.
Mikäli Karijoen kunta ei myönnä omaa rahoitusosuuttaan maakuntahallituksen päätöksessä valitulle toteuttajalle, kumotaan Etelä-Pohjanmaan liiton
maakuntahallituksen tekemä toteuttajan valintapäätös.
Esityslistan oheismateriaalina

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Karijoen kunta hyväksyy nopean laajakaista - hankkeen toteuttamisen Karijoen kunnan hankealueella
Suupohjan Seutuverkko Oy:n ”Valokuitu Karijoella” -hankesuunnitelman
mukaisena ja myöntää hankkeelle tukea Karijoen kunnan
rahoitusosuutena enintään 33.000 euroa.
Mikäli Viestintävirasto ei myönnä hankkeelle valtion tukea tai hanke ei
muusta syystä toteudu, kumoutuu tämä Karijoen kunnan tekemä rahoituspäätös.
Rahoitusosuus 33.000 euroa varataan vuoden 2019 talousarvioon kunnanhallituksen vastuualueen elinkeinopalveluihin.

Kunnanhallitus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Kvalt § 25

Esityslistan liitteenä Hankesuunnitelma (liite 4) ja hankkeen kartta (liite 5).

Kunnanvaltuusto

Lautakunta/jaosto/
toimikunta

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

KARIJOEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

26 §

Esityslista
5.11.2018

30
No 3/2018

Kiinteistöveron vahvistaminen vuodelle 2019.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 29.10.2018 § 157

Khall 29.10.2018
§ 157

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

KuntaL 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17 päivänä. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen
samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta
edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.
Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä
viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen
määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2019 tuloveroprosentti ja
kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään
maanantaina marraskuun 19. päivänä 2018.
Kiinteistöveroprosenttien määräämisperusteet 2019
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
- Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00
%
- Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä
0,93–2,00 %
- Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10
%
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00
% (kiinteistöveroprosentiksi 0,00 vain, jos valtuusto on erikseen näin määrännyt. Jos erillistä veroprosenttia ei ole päätetty, jätetään ilmoituskenttä
tyhjäksi.)
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- Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 % (Huom! KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa
alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %)
Valtuuston vuodelle 2018 hyväksymät kiinteistöveroprosentit ovat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
- muiden asuinrakennusten kuin vakituisten veroprosentti 1,00
- yhdistys- ja seurojentalot 0,00
- rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia.
Kiinteistöveron tuotto oli vuonna 2015 noin 233.821 euroa, vuonna 2016
noin 226.970 euroa ja vuonna 2017 noin 227.202. Kunnanvaltuusto korotti
(Kvalt 13.11.2017 § 45) vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa vuodelle 2018. Laskennallinen kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2018 on Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon mukaan noin 254.000 euroa. Vuoden 2019
ennuste nykyisillä kiinteistöveroprosenteilla on vuoden 2018 tasossa.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi vuodelle 2018
seuraavat kiinteistöveroprosentit:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 %,
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50 %,
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,00 %,
- yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00 %,
- rakentamattomalle rakennuspaikalle ei erillistä prosenttia.

Kunnanhallitus

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Kvalt § 26

Päätösesitystekstissä on kirjoitusvirheestä johtuen väärä vuosiluku. Kunnanhallituksen ehdotus koskee vuoden 2019 kiinteistöveroa.

Kunnanvaltuusto
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Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2019.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 29.10.2018 § 158

Khall 29.10.2018
§ 158

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.
Vuoden 2019 tuloveroprosentti on ilmoitettava verohallinnolle kuluvan vuoden marraskuun 18. päivään mennessä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.
Kunnallisverotuksessa tehdään vähennyksiä veronalaisista ansiotuloista. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, ansiotulovähennys ja perusvähennys. Tulosta tehtävät vähennykset vähentämällä saadaan verotettava tulo, josta veron määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti. Tämän jälkeen tehdään vähennykset
verosta ja näin saadaan maksuunpantavan kunnallisveron määrä. Verosta
tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa työtulovähennys, kotitalousvähennys sekä asuntolainan koron alijäämähyvitys.
Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin
efektiivinen veroaste on alhaisempi.
Karijoen tuloveroprosentti on vuodesta 2015 lähtien ollut 22,00. Efektiivinen
veroaste vaihtelee vuosittain edellä kuvatuista syistä.
Vero%
Efektiivinen
veroaste

2011
20,00
13,06

2012
20,50
12,80

2013
21,00
13,33

2014
21,50
13,60

2105
22,00
13,76

2016
22,00
13,70

2017
22,00
13,13

2018
22,00
13,23

Kuntaliiton veroennusteen (lokakuu 2018) mukaan Karijoen efektiivinen veroaste vuonna 2019 olisi 13,51 %.
Kuntatalouden ennakoidaan jatkuvan lähivuosina haasteellisena. Kuntien
taloustilannetta heikentävät edelleen valtionosuuksien leikkaukset, ikäraLautakunta/jaosto/
toimikunta
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kenteen ja valtionosuusuudistuksen tuomat haasteet sekä erityisesti maaseudulla asukasluvun voimakas aleneminen.
Kuntaliitto julkaisi 14.9.2018 ennakollisen laskelman valtionosuusperusteista. Sen mukaan Karijoen valtionosuuksien ennakoidaan ensi vuonna nousevan noin 3,2 % (noin 147.000 euroa) vuoteen 2018 verrattuna.
Suomen Kuntaliiton kuntakohtaisen lokakuun 2018 veroennustekehikon
mukaan Karijoen tuloverotulot vuonna 2019 olisivat jonkin verran suuremmat kuin kuluvana vuonna.
Menojen kasvupaineita on erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, joissa sekä
kuluvan vuoden toteuma että ennuste näyttävät merkittävää budjettiylitystä. LLKY:n ensimmäinen budjettiluonnos ennustaa myös tulevalle vuodelle
merkittävää sote-kustannusten nousua.
Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeissa hallintokuntien tavoitteeksi on
asetettu, että lautakuntakohtainen ulkoinen toimintakate vuodelle 2019 on
pienempi tai yhtä suuri kuin vuoden 2018 talousarviossa.
Kunnallisverossa 0,50 %:n muutoksen vaikutus kunnan verotuloihin on noin
90.000 euroa.
Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vahvistaa vuodelle 2019 kunnan tuloveroprosentiksi 22,00 % eli sama kuin vuonna 2018.

Kunnanhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Kvalt § 27
Kunnanvaltuusto
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Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2019.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 29.10.2018 § 159

Khall 29.10.2018
§ 159

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Luottamushenkilöiden palkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2011 (n. 5 %)
ja sitä edellisen kerran 2009 (n. 5 %). Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien vuosipalkkioita on korotettu edellisen kerran 50 eurolla vuonna 2013.
Vuonna 2018 viiden euron pöytäkirjan tarkastuspalkkio tuli koskemaan myös
vuosipalkkiollisia luottamushenkilöitä. Vaalilautakunnan kokouspalkkiota on
korotettu vuonna 2013. Vuonna 2016 vaalilautakunnan palkkiokohtaan on
tehty täsmennys niin, että mikäli jäsen on vain osan vaalipäivästä läsnä,
maksetaan palkkio läsnäolotuntien suhteessa.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2019 seuraavasti:
Yleinen toimikunta, johtokunta ym.
Kokouspalkkio

42 €

Kunnanvaltuusto
Puheenjohtajan vuosipalkkio
550 €
Kokouspalkkio
55 €
(koskee myös puheenjohtajan virka ja toimituspäiviä)
Kunnanhallitus
Puheenjohtajan vuosipalkkio
550 €
Kokouspalkkio
55 €
(koskee myös puheenjohtajan virka ja toimituspäiviä)

Lautakunta/jaosto/
toimikunta

Tarkastuslautakunta
Kokouspalkkio

55 €

Lautakunnat
Kokouspalkkio

42 €
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(nämä tarkoittavat myös tarkastus-, toimituspäiväpalkkioita)
Vaalilautakunnan palkkio vaalipäivältä
120 €
(mikäli jäsen on läsnä vain osan päivästä, palkkio määräytyy läsnäolotuntien suhteessa)
Pöytäkirjan tarkastus
kokouksen valitessa pöytäkirjan tarkastajat
5€
(koskee myös vuosipalkkiollisia luottamushenkilöitä.)
Matkakustannusten korvaukset, päivärahat, majoittumiskorvaukset maksetaan luottamushenkilöille luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan.
Viranhaltijalle /toimihenkilölle, joka toimii kokouksessa puheenjohtajana,
sihteerinä, esittelijänä tai asiantuntijana, maksetaan kokouksiin osallistumisesta samansuuruinen kertapalkkio kuin ko. toimielimen kokouspalkkio on,
palkkiosäännössä mainituin tarkistuksin. Palkkiot maksetaan puolivuosittain.

Kunnanhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Kvalt § 28
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Aijala tontin myynti.

Aikaisempi käsittely Kunnanhallitus 23.4.2018 § 87, Harjunpään talon vesivahinko
Kunnanhallitus 29.10.2018 § 163.
Khall 23.4.2018
§ 87

Valmistelija: kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, puh. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi.

Kunnan omistamassa vuokratalossa, ns Harjunpää talossa, tapahtui putkirikko talon ollessa tyhjillään helmikuun puolessa välissä. Putkirikon seurauksena syntyi kastumisvaurioita noin 70 m2.
Talon on rakennettu vuonna 1960 ja sitä on laajennettu vuonna 1972. Pintaremontti ja vesiputkien uusinta on tehty vuonna 2002. Lähitulevaisuudessa
talossa olisi ollut edessä laajamittainen remontti.
Kunta on pyytänyt vakuutusyhtiöltä arviota kertakorvauksesta. Vakuutusyhtiön arvio on
Korjaustyöt yhteensä
19.405 €
Ikävähennys 60 %
-11.643 €
Omavastuu
-5.000 €
Lopullinen korvaus
6.643 €
Kiinteistöön kuuluu vesi-, sähkö- ja valokuituliittymä.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä vakuutusyhtiön tarjouksen kertakorvauksesta 6.643 euroa. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Harjunpään talo asetetaan myyntiin purettavana rakennuksena.
Kunnanhallitus:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Khall 29.10.2018
163 §
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Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

KARIJOEN KUNTA
Kunnanvaltuusto

Esityslista
5.11.2018

37
No 3/2018

omakotitalotontin (Aijala 218-401-8-150), jolla sijaitsee purkukuntoinen
asuinrakennus ja talousrakennus. Tontilla on valokuitu. Vesi- ja sähköliittymä
kuuluvat kauppaan.
Ilmoituksessa todettiin, että kohde myydään purkukuntoisena ja, että myyjä
pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous sekä, että lopullisen
myyntipäätöksen tekee Karijoen kunnanhallitus/ -valtuusto.
Ilmoitus julkaistiin Huutokaupat.comissa, joka julkaisi ilmoituksen kertaalleen Maaseudun tulevaisuudessa ja Iltalehdessä.
Huutokauppailmoitusta katsottiin noin 2.100 kertaa ja siitä jätti tarjouksen
kuusi huutajaa. Huutokauppa päättyi lauantaina 27.10.2018 klo 17.33. Huutoja saatiin yhteensä 18 kpl. Voittajatarjouksen jätti tarjoaja nro 4, jonka viimeinen huuto oli 5.400 euroa.
Luonnos kauppakirjasta on liitteenä no 46.

Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Karijoen kunnan omistaman kiinteistön Aijala 218-401-8-150 (0,2010 ha)
myynnin Huutokaupat.com –palvelussa korkeimman tarjouksen (5.400 euroa) tehneelle huutajalle.

Kunnanhallitus:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_______

Kvalt § 29

Luonnos kauppakirjasta esityslistan liitteenä (liite 6).
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Kokouksen päättäminen.
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Valitusosoitus
Kunnallisvalitus
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pykälät: 22, 24, 25, 28, 29
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Viranomainen, jolle valitusosoitus tehdään:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa / PL 204 65101 Vaasa
faksi: 02956 42 760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitusaika
Valitusaika 30 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään laissa säädetty oikeudenkäyntimaksu.
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 20, 21, 23, 26, 27, 30, 31

