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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla
16.11.2016 klo 9.00-11.00 ja klo 12.00-15.00
KUNNANVALTUUSTON
PUHEENJOHTAJA

Martti Varanka

JULKIPANOTODISTUS

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
___/___ - ___/___.2016
Todistaa:
Ilmoitustaulunhoitaja

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 4/2016
2

KOKOUSAIKA

Perjantai 11.11.2016 klo 09.00-09.25

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, valtuustosali
Saapuvilla oli 14 varsinaista ja 3 varajäsentä, yhteensä 17 valtuutettua.

Saapuvilla olleet valtuutetut

Pöytäkirjan liitteenä on läsnäololuettelo.

Poissa olivat valtuutetut

Puheenjohtaja
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Varanka Martti
Knutars Heli
Ahola Eija

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia-§:t

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§§:t 23-26
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Loukusa ja Minna Ronkainen

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Martti Varanka

Eija Ahola

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla 16.11. 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Terttu Loukusa
Minna Ronkainen
Kunnanvirastolla 16.11.2016 klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00
Virka-asema

Eija Ahola
Todistaa

vs. hallintojohtaja

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto
23 §

Kokouspäivämäärä
11.11.2016
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on
vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle ja
samassa ajassa annettava tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston
työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista liitteineen on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
lähetettävä valtuutetuille vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta.
Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu valtuutetuille ja julkaistu kunnan
ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu
kunnanvaltuuston päättämissä ilmoituslehdissä Koillissanomissa ja Kuriirissa.
Kunnanvaltuuston asialista on julkaistu Kuriirissa.
Ehdotus
Kunnanvaltuusto toteaa kokouksen kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan koolle
kutsutuksi ja toteaa valtuutettujen lukumäärän ja päätösvallan.
Päätös
Ennen nimenhuutoa ja päätösvaltaisuuden toteamista puheenjohtaja ilmoitti seuraavat
poissaolot ja poissaolojen syyt:
Karasti Kari, henkilökohtainen syy
Kulojärvi Heino, työeste
Lohilahti Irja, toisen luottamustehtävän hoito
Määttä Heli, henkilökohtainen syy
Määttä Toini, toisen luottamustehtävän hoito
Perttunen Ulla-Maija, työeste
Takapuro Ari, esteen syytä ei ole ilmoitettu
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti poissaolot ja niiden syyt.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 14 varsinaista valtuutettua ja
Keskustan 1. varajäsen Salla Pätsi ja 2. varajäsen Pentti Määttä.
Merkitään pöytäkirjaan, että Ryhmä 2008:n 2. varajäsen Anja Joenkaari saapui
kokoukseen nimenhuudon jälkeen klo 9.06.
Kunnanvaltuusto totesi yksimielisesti kunnanvaltuuston kokouksen päätösvaltaiseksi.
---------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Kunnanvaltuusto
24 §
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11.11.2016
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI
Ehdotus
Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkistajiksi.
Pöytäkirja tarkistetaan kunnanvirastossa viimeistään keskiviikkona 16.11.2016 klo 9.00.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Terttu Loukusa ja Minna Ronkainen.
----------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Kunnanvaltuusto

Kokouspäivämäärä
11.11.2016
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KES:54 /2016
25 §

KUNNAN TULOVEROPROSENTIN SEKÄ KIINTEISTÖVEROPERUSTEIDEN
VAHVISTAMINEN VUODELLE 2017
Kunnanhallitus 24.10.2016 § 88
Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen
yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä
muiden verojen perusteista.
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin
suuruus.
Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentit
laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa
varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Posion veroprosentit vuonna 2016
Tuloveroprosentti
Yleinen kiinteistövero
Vakituinen asuinrakennus
Muu kuin vakituinen asuinrakennus
Voimalaitosrakennus
Yleishyödyllinen yhteisö
Rakentamaton rakennuspaikka

21,75
1,00
0,60
1,10
1,60
0,00
ei määrätä erillistä veroprosenttia

Ehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se vahvistaa vuoden 2017 tuloveroprosentiksi
21,75 ja kiinteistöveroperusteet seuraaviksi:
Yleinen kiinteistövero
1,00
Vakituinen asuinrakennus
0,60
Muu kuin vakituinen asuinrakennus
1,10
Voimalaitosrakennus
1,60
Yleishyödyllinen yhteisö
0,00
Rakentamaton rakennuspaikka
ei määrätä erillistä veroprosenttia
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________
Kunnanvaltuusto 11.11.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
---------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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VUODEN 2016 KÄYTTÖTALOUSTOTEUTUMA 1.1.-30.9.2016
Kunnanhallitus 7.11.2016 § 93
Talousarvion yhdeksän (9) kuukauden toteuma annetaan talousarvion sitovien
perustelujen nojalla tiedoksi tarkastuslautakunnalle, kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle. Käyttötaloustoteumassa tarkastellaan sisäisiä ja ulkoisia tuloja sekä
toimintakatetta talousarvion mukaisesti.
TOIMINTATUOTOT

TA 2016

Keskusvaaliltk
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

0
4 046 610
3 121 800
4 091 390
11 259 800

TOIMINTAKULUT

TA 2016

Keskusvaaliltk
Tarkastusltk
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

0
-15 000
-18 000
-6 162 610
-26 931 660
-4 200 910
-37 328 180

TOIMINTAKATE

TA 2016

Keskusvaaliltk
Tarkastusltk
Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Hyvinvointiltk
Toimintaympäristöltk
Yhteensä

TOTEUMA
9/2016
0
2 458 950
3 354 362
2 974 811
8 788 123

Tot %
0,0
60,8
107,5
72,7
78,0

TOTEUMA
9/2016

0
-15 000
-18 000
-2 116 000
-23 809 860
-109 520
-26 068 380

0
- 8 387
-10 502
-4 186 193
-21 320 660
-3 068 769
-28 594 511
TOTEUMA
9/2016
0
-8 387
-10 502
-1 727 243
-17 966 298
-93 958
-19 806 380

Tot %
0,0
55,9
58,3
67,9
79,2
73,1
76,6
Tot %
0,0
55,9
58,3
81,6
75,5
85,8
76,0

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotanto siirtyi 1.6.2016 alkaen Coronaria
ryhmittymälle. Syyskuun lopun toteumassa on Coronaria Hoitoketjulta kesäkuun
läpilaskutettavia kuluja (mm. Lapin Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja
sairaankuljetuksen laskut, omaishoidon tuen kuluja sekä Kolpeneen
asumispalvelulaskut) n. 848 713,00 €. Kulujen vaikutus hyvinvointilautakunnan
toimintakuluihin on 3,2 prosenttiyksikköä eli toimintakulujen toteuma on 76,0 %.
Hyvinvointilautakunnan tuottototeuma selittyy Coronarialta laskutettujen kulujen tuotoilla.
Kunnanhallituksen talousarvioluvussa on huomioitu 65 000 € lisämääräraha.
Toimintaympäristölautakunnan menoissa on tytäryhtiöille tehtyjen töiden palkka- ja
matkakustannuksia 17 631, 75 €. Näiden vaikutus toimintatuottoon on 0,5
prosenttiyksikköä eli toteuma on 73,2 %. Kulujen toteuma on 72,6 %.
Liitteenä käyttötalouden ja investointien toteutumavertailut 1-9/2016.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen tiedoksi
myös tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________________________________________________________

Kunnanvaltuusto 11.11.2016
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.
Merkitään pöytäkirjaan, että Anja Joenkaari saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 9.06.
-----------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Pykälät: 23-24, 26
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, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus
Pykälät 25
Hallintovalitus

Valitusaika

30 päivää
Valitusaika

Pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

päivää
Valitusaika

Pykälät

päivää

Valistusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmän Valituskirjelmässä on ilmoitettava
sisältö
- päätös, johon haetaan muutosta
ja
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
toimittaminen
- muutosvaatimuksen perusteet.
valitusviran- valittajan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
omaiselle
valittajalle voidaan toimittaa. 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.
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 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Puh. 040-8012 204, Kunnanviraston aukioloaika ma – to klo 8.00 - 16.00, pe 8.00-15.00.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

