JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

Pidetään Jämijärven keskuskoulun taideluokassa, osoitteessa Koulutie 6,
maanantaina 2.11.2020 alkaen kello 19.00.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
26 §
27 §
28 §
29 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen
Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2021

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven
kunnanvirastossa perjantaina 6.11.2020 kello 8.30 - 10.30.

Jämijärvellä 27.10.2020

Ari Uusi-Rasi
valtuuston puheenjohtaja

Jämijärven kunta
Kunnanvaltuusto
Kokoustiedot

ESITYSLISTA 6/2020
Laatimispäivämäärä: 27.10.2020
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Maanantaina 2.11.2020 kello 19.00
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ASIAT

§§ 26 - 29

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Ari Uusi-Rasi

Noora Nieminen

vt. kunnanjohtaja
talous- ja hallintopäällikkö

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu
kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla
varustettu nimikirjaimillamme.
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Satu Jokela
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26 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätösehdotus:

Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle
27.10.2020 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu -lehdessä
29.10.2020. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille
valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 28.10.2020.
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

27 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Toimitetaan kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Seppälä ja Satu Jokela.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus
118 §
19.10.2020
28 §
KH 118 §

VUODEN 2021 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä kunnan
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen
perusteista.
Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (520/2010)
mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus
verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17.
päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön
tarkkuudella.
Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen
yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan.
Kuluvana vuonna Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50.
Vuoden 2020 kunnan tuloveroprosentti nousi 1,1 miljoonalla
suomalaisella (53 kunnassa) ja laski 78 000 suomalaisella (7 kuntaa).
Korkein tuloveroprosentti oli 23,5 ja matalin 16,5.
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden
2021 tuloveroprosentiksi 22,50.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

KV 28 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto määrää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 22,50.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
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Kunnanhallitus
119 §
19.10.2020
29 §
KH 119 §

KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2021
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan
kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se
vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit
määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa
kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17 päivänä.
- Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 – 2.00 %,
- Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,41
– 1,00 %
- Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti välillä 2,00 – 6,00 %
- Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välillä 0,93 –
2,00 %
- Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00 –
2,00 %
- Voimalaitosten veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93 – 3,10 %
Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020
seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %
- muut asuinrakennukset 1,03 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- voimalaitokset 3,10 %
Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542.

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää kunnan
vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %
- muut asuinrakennukset 1,03 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- voimalaitokset 3,10 %.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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KV 29 §
Kunnanhallituksen päätösehdotus:
Kunnanvaltuusto määrää vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit
seuraavasti:
- yleinen kiinteistövero 1,03 %
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %
- muut asuinrakennukset 1,03 %
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
- voimalaitokset 3,10 %.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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KUNNALLISVALITUSOHJEET

Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 28 - 29, haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Tämä pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi 4.11.2020 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että




päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
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Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42414
Puhelinnumero: 029 56 42410
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
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Puhelinnumero: 02 572 970
Muutoksenhakukielto
Pykälät: 26 - 27
Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat yksinomaan valmistelua
tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki, 410/2015, 136 §).

