
JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS 
 
 

Pidetään Jämijärven Osuuspankin kokoustilassa (os. Jämijärventie 22 B) 
maanantaina 8.11.2021 kello 19.00.  
 

 Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
43 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 
44 § Valtuustoaloite toimielinten kokousten äänittämisestä 
45 § Vuoden 2022 tuloveroprosentin määrääminen 
46 § Vuoden 2022 kiinteistöveron määrääminen 
 
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven 
kunnanvirastossa perjantaina 12.11.2021 kello 8.30 - 10.30. 
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42 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
 
 
Päätösehdotus:  Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 

2.11.2021 ja kokouskutsu on julkaistu Kankaanpään Seutu ja 
UutisOiva -lehdissä 4.11.2021. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty 
kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 3.11.2021.   

 
 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 

43 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
 
Päätösehdotus:  Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Antti 

Lähteenmäki ja Pentti Mäkelä. 
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Kunnanhallitus 130 § 4.10.2021 

44 §  VALTUUSTOALOITE TOIMIELINTEN KOKOUSTEN ÄÄNITTÄMISESTÄ 

 

KH 130 §  Kunnanvaltuuston kokouksessa 21.6.2021 jätettiin liitteenä oleva 
valtuustoaloite kunnan toimielinten kokousten äänittämisestä. 
Äänittämistä perustellaan sillä, että se helpottaisi puuttumista 
häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen. 
  
Valtuustoa lukuun ottamatta kysymys on suljettujen kokouksien 
keskusteluista, jotka ovat luottamuksellisia. Aloitteessa lähdetään 
kattavasta äänittämisestä kaikissa kokouksissa, jolloin asiasta olisi 
aiheellista olla hallintosääntötasoinen määräys. 
  
Lähtökohtana täytyy olla, että kokouksissa ei häirintää ilmene ja 
kokousten puheenjohtajan tulee sellainen keskeyttää. Näin 
äänittämisen tarve häirintään puuttumiseksi kohdistuisi oikeastaan 
ainoastaan tilanteisiin, joissa puheenjohtaja on osapuoli tai ei hoida 
tehtäväänsä. Tällainen tilanne on väistämättä harvinainen ja toimii siten 
huonosti perusteena kattavalle ja pakottavalle hallintosääntötasoiselle 
määräykselle. 
  
Monissa kunnissa äänitys on käytössä pöytäkirjan tekemistä varten. 
Tällöin äänite lähtökohtaisesti hävitettäisiin pöytäkirjan valmistumisen 
jälkeen. Jämijärven kunnassa ei ole tuotu esiin tarvetta äänittää 
kokouksia pöytäkirjan laatimista varten. 
  
Vaikka kattavaa ja pakottavaa määräystä ei olisi, se ei estä toimielimen 
kokouksen äänittämistä esimerkiksi yksittäistapauksessa. 
  
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus:  
 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite ei johda 
toimenpiteisiin. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 

 
KV 44 § 
 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
 

Kunnanvaltuusto päättää, ettei aloite johda toimenpiteisiin. 
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Kunnanhallitus 138 § 25.10.2021 

45 § VUODEN 2022 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN 

 
KH 138 § 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.  
 
Jämijärven kunnan tuloveroprosentti on ollut 22,50 vuodesta 2017. 
Vuoden 2021 kunnan tuloveroprosentti nousi 39 kunnassa (eli 0,7 
miljoonalla henkilöllä) ja laski neljässä kuntaa (joista suurimmassa oli 
n. 10 000 asukasta). Korkein tuloveroprosentti oli 23,5 ja matalin 16,5.  
 
Veroprosenttia ei voi muuttaa vuodelle 2023, mutta hyvinvointialueille 
siirryttäessä veroprosenttia yksinkertaisesti pienennetään tämän 
hetken arvion mukaan 12,39 prosenttiyksikköä.  
 
Kunnan menorakenteessa on tapahtunut merkittävää muutosta 
vuodesta 2019 alkaen sosiaali- ja terveysmenojen muutoksen 
johdosta. Ko. menot ovat olleet suurimmillaan 7,3 miljoonan euron 
tuntumassa ja laskeneet vuodelle 2020 alle vuoden 2011 tason, n. 6,3 
miljoonaan. Vuoden 2022 talousarvion menot eivät vielä ole 
varmistuneet, mutta tämän hetken arvioissa menotaso jää alle 7 
miljoonan euron. Siirtymässä hyvinvointialueille käytetään laskennassa 
vuoden 2022 sote-menojen määrää ja vuoden 2021 toteumaan 
perustuvaa yleisellä menokehityksellä oikaistua lukua. Tuloja siirtyy 
samassa suuruusluokassa kuin menojakin, koska uudistukseen 
sisältyy taloudellista muutosta rajoittavia tekijöitä. Lähtökohtaisesti 
Jämijärven kunnan talous on tasapainossa ennen siirtymää 
ensisijaisesti sote-menojen pienenemisen johdosta. Siirtymä 
hyvinvointialueille poistaa sosiaali- ja terveysmenojen vaihteluun 
liittyvät riskit kunnalta. Siirtymään kytkeytyy kuitenkin paljon 
epävarmuustekijöitä, jotka eivät puolla veroprosentin alentamista.  
 
Valmistelija: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542. 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää vuoden 
2022 tuloveroprosentiksi 22,50. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----- 

 
KV 45 §  
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Kunnanhallituksen päätösehdotus: 

 
Kunnanvaltuusto päättää määrätä vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 
22,50. 
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Kunnanhallitus 139 § 25.10.2021 

46 §  VUODEN 2022 KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN 

 
KH 139 §  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 2021 
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: kunnanjohtaja Markus Ojakoski, p. 040 509 4542 

 
Kunnanjohtajan päätösehdotus: 

 
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se määrää kunnan 
vuoden 2022 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. 
 
----- 

 
KV 46 §  

 
Kunnanhallituksen päätösehdotus: 
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Kunnanvaltuusto päättää määrätä kunnan vuoden 2022 
kiinteistöveroporosentit seuraavasti: 
 
- yleinen kiinteistövero 1,03 %  
- vakituiset asuinrakennukset 0,45 %  
- muut asuinrakennukset 1,03 %  
- rakentamattomat rakennuspaikat 2,50 %  
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  
- voimalaitokset 3,10 %. 

  
 


