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OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018
KHALL § 120

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle raportoidaan puolivuosittain talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Liitteenä 1 ovat tuloslaskelma sekä käyttötalous- ja investointiosan toteutumisvertailut.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p.0443008505

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumisvertailut 30.6.2018 ja antaa ne edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TALOUSARVIORAAMI JA LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2019-2021
KHALL § 121

Lähtökohdat
Talousarvion ja -suunnitelman valmistelu tuleville vuosille on haastavaa. Kunnan rahoituspohja heikkenee verotulojen ja valtionosuuksien ennustetun pienenemisen lisäksi investointitarpeiden kasvaessa. Kunnassa on aikaansaatava pysyviä säästöjä keväällä 2018 hyväksytyn
talouden tasapainottamissuunnitelman lisäksi myös muilla
rakenteellisilla ja toiminnallisilla muutoksia, jotta
kunta selviää alijäämistä ja niiden kattamisvelvoitteista.
Talousarvio ja -suunnitelma
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnan taloussuunnitelma tehdään kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet sekä
niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi
siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kunnanhallituksen antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.
Kunnan taloudellinen tilanne
Reisjärven kunnan vuoden 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen -0,539 milj. euroa ja vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen alijäämäinen -0,837 milj. euroa. Elokuun lopun talousraportin perusteella kuluvan
vuoden tilinpäätöksen arvioidaan muodostuvan noin -1
milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarviota suurempi ennakoitu alijäämän määrä johtuu pääosin budjetoitua heikommasta verotulojen kertymästä ja arvioitua suuremmista
poistoista. Nykyisellä toiminta- ja rahoitusmallilla
myös vuodet 2019–2021 tulevat olemaan alijäämäisiä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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pöytäkirjanpitäjä
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TALOUSARVIORAAMI JA LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2019-2021 (JATKOA)
Edellisten vuosien investoinnit ovat olleet mittavat ja
lainamäärä on kasvanut. Vuonna 2017 investointimenot
olivat yhteensä noin 7,1 milj. euroa ja kuluvana vuonna
on talousarvioon varattu investointeja varten yhteensä
2,1 milj. euroa. Korollinen lainamäärä oli vuoden 2017
lopussa 28,6 milj. euroa. Tulorahoitus ei tule riittämään suunniteltujen investointien rahoitusmenojen kattamiseen.
Kunnan taseen kumulatiivinen ylijäämä on tilinpäätöksen
2017 jälkeen 0,718 milj. euroa. Vuoden 2018 talousennuste näyttää talousarviota suurempaa alijäämää, mikä
tulee painamaan kumulatiivisen tuloksen alijäämäiseksi.
Tavoitteena suunnittelukaudelle 2019 – 2021 on talouden
tasapaisuus siten, että tulevien vuosien tilikausien
alijäämät kyetään kattamaan.
Talousarvioraami 2019-2021
Vuoden 2019 talousarvioraamin laskennassa on käytetty
pohjatietona vuoden 2017 tilinpäätöstä, vuoden 2018 talousarviota ja elokuun 2018 kirjanpidon toteumaa. Vuodelle 2019 raamiin on laskettu henkilöstömenoihin 1,5 %
tarkistus ja suunnitelmavuosille 1,0 % tarkistus. Vuonna
2018 laadittujen talouden tasapainottamistoimien oletetaan jatkuvan suunnitellusti.
Verotulot on huomioitu Kuntaliiton viimeisimmän veroennustekehikon mukaisina ja valtionosuudet ennakollisen
laskelman mukaisina. Poistojen määrä kasvaa entisestään
investointien myötä.
Investoinneista Alakoulun rakentaminen on laskettu rahoitettavaksi kiinteistöleasingilla ja muiden kiinteistöjen rakentaminen sijoitusomaisuutta realisoimalla.
Muut pienemmät investoinnit rahoitetaan kassavaroin.
Maakunta- ja sote-uudistuksen mahdollista toteutumista
ja sen kautta tapahtuvaa muutosta ei ole tässä vaiheessa
huomioitu talousarvioraamissa taloussuunnitelmavuosien
osalta Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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TALOUSARVIORAAMI JA LAADINTAOHJEET VUOSILLE 2019-2021 (JATKOA)

Talousarvioraamin ja taloussuunnitelman laadintaohjeiden
valmistelussa huomioidaan vielä 14.9.2018 ilmestyvä veroennustekehikko, raami ja laadintaohjeet liitteenä 2
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö p.044 3008
505
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja antaa vastuualueille liitteen mukaisen talousarvioraamin talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020-2021.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkitään, ettäKaarlo Paavola poistui kokouksesta tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.00.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VUODEN 2024 KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTÄMISOIKEUDEN ANOMINEN
Vapltk § 8

Keski-Pohjanmaan liiton alainen maakuntaviestityöryhmä
on myöntänyt Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin järjestämisoikeudet seuraavasti:
2019 Haapajärvi (4. kerta)
2020 Nivala (4. kerta)
2021 Sievi (3.kerta)
Maakuntaviestityöryhmän selvityksen mukaan järjestämisvuorossa seuraaville vuosille olisivat seuraavat kunnat:
2022 Kaustinen (4. kerta)
2023 Kalajoki (4. kerta)
2024 Reisjärvi (4. kerta)
2025 Alavieska (2. kerta)
Maakuntaviestin pääjärjestäjänä toimii kunta toteuttaen
tapahtuman yhdessä urheiluseurojen ja muiden yhdistysten kanssa tukenaan laaja talkoojoukko. Taustayhteisönä
on toiminut Keski-Pohjanmaan liitto ja sen maakuntaviestityöryhmä.

Vapsiht

Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Reisjärven kunta anoo Keski-Pohjanmaan liitolta maakuntaviestin järjestämisoikeutta vuodelle
2024.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

KHALL § 122
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää anoa Keski-Pohjanmaan
liitolta maakuntaviestin järjestämisoikeutta vuodelle
2024 vapaa-aikalautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ERON MYÖNTÄMINEN TIINA HIRVISELLE LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN SEKÄ VARAJÄSENEN VALINTA KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI

KHALL § 123

Tiina Hirvinen pyytää eroa Perussuomalaiset r.p.: n valtuutetun sekä kunnanhallituksen jäsenen ja kasvatus- ja
koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimista.
Kuntalain 70§ mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntain 17 §:n mukaisesti. Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Jos asianomaisen vaaliliiton, puolueen
tai yhteislistan varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia
varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi.
Kunnanhallitus sekä viranomaistalautakunta ovat sellaisia kunnallisia toimielimiä, joihin sovelletaan tasaarvolain 4 a §:n määräyksiä. Tasa-arvolain mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja
tulee olla jäseninä ja varajäseninä sekä naisia että
miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä
syistä muita johdu.
Valtuusto on päätöksellään 6.9.2017 § 73 valinnut kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet seuraavasti:
Jäsen
Kiviranta Oili, pj.
Kemppainen Timo, vpj.
Assinen Kari
Paalavuo Minna
Hyvönen Juha-Matti
Niemi Kauko
Nyman Tiina

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Varajäsen
Haikola Piia
Kärkkäinen Veijo
Kokkoniemi Juha
Haukipuro Henna
Aho Harri
Hirvinen Tiina
Savelainen Maria
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ERON MYÖNTÄMINEN TIINA HIRVISELLE LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN SEKÄ VARAJÄSENEN VALINTA KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI (JATKOA)

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto
1. myöntää Tiina Hirviselle eron valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenyydestä sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenyydestä xx.xx.2018 alkaen
2. valitsee kunnanhallituksen jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2018-2019.
3. valitsee kasvatus- ja koulutuslautakuntaan varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018-2021.
4. toteaa, että kuntalain mukaisesti valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Paavola kutsuu Perussuomalaiset r.p.:n
1. varavaltuutetun Timo Tikkasen varsinaiseksi valtuutetuksi.
5. toteaa, että Perussuomalaiset r.p.:n varavaltuutettujen määrä on vajaa, joten pyyntöä keskusvaalilautakunnalle uuden varavaltuutetun määräämiseksi ei
tehdä.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE

KHALL § 124

Euroopan unionin sosiaalirahaston (ESR)Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 -ohjelman Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on haettavana hankerahoitusta työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.
Ohjelman tavoitteena on parantaa toimenpiteisiin osallistuvien työ- ja toimintakykyä ja edistetään siten heidän etenemistään työllissyyspoluilla. Paikallisesti
käytännön tasolla hankeen tavoitteena on mahdollistaa
matalan kynnyksen paikka osatyökykyisten opiskelu- ja
työelämäpolun löytymiseksi sekä kunnan työmarkkinatuen
maksuosuuden pienentäminen.
Reisjärven kunnassa pitkäaikaistyöttömien osuus on
kääntynyt jälleen nousuun. Yli 300 päivää työttömänä
olleiden määrä oli 10 henkilöä joulukuussa 2017 ja 17
henkilöä heinäkuussa 2018. Yli 1000 päivää työttömänä
olleiden määrä on kaksinkertaistunut kuluvan vuoden
tammi-syyskuun aikana, ollen tällä hetkellä 10 henkilöä.
Kunta maksaa 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleen
henkilön saamasta työmarkkinatuesta ja 50 % yli 300
päivää työttömänä olleesta. Kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut 103.800 euroa vuonna 2016,
95.700 euroa vuonna 2017 ja kuluvan vuoden heinäkuun
loppuun mennessä 65.200 euroa. Koko vuoden 2018 maksuosuuden ennakoivaan nousevan noin 100.000 euroon.
Reisjärven kunnassa on työllistämispalveluina käytössä
kuntouttava työtoiminta ja palkkatuki. Sen sijaan kunnassa ei ole tällä hetkellä sosiaalista kuntoutusta eli
matalan kynnyksen kuntouttavaa työtoimintaa, joka tarjoaisi kohderyhmälle sopivia palveluja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on hakea kehitysratkaisuja asiakaskohtaisiin palvelutarpeisiin.
Reisjärven kunta hakee hankerahoitusta osatyökykyisten
opiskelu- ja työelämäpolun löytymiseksi sekä nuorten
koulutus- ja työelämäpolun tukemiseen. Hanketta hallinnoi Reisjärven kunta.
Hankkeen avulla aloitetaan syrjäytymistä ehkäisevä työpajatoiminta. Toimintamuotoina olisi muun muassa pesulatoimintaa, kiinteistöjen ja ajoneuvojen huoltoa, järvien niittoa, kasvien kasvatusta ja arkielämän perustaitojen vahvistamista. Samalla sijaintipaikka toimii
sosiaalisena kohtaamispaikkana, jossa on myös mahdollisuus kehittää työelämä- ja työnhakutaitoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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REISJÄRVEN SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISHANKE (JATKOA)

Hankkeella tavoitellaan palvelumallin luomista, josta
hankkeen jälkeen jää kuntaan sellaisia toimintoja ja
palveluja, joita muutoin ei ole paikkakunnalla saatavissa. Toimintaa ohjaamaan hanke palkkaa koordinoivan
yhteyshenkilön ja työpajaohjaajan hankerahoituksella.
Hankkeen kokonaisbudjetti on vuosille 2019-2020 yhteensä 220.000 euroa, josta 80 % on ESR-rahoitusta.
Kunnan osuudeksi jää 20 % eli n. 44.000 euroa. Lisäksi
kunnan kustannettavaksi jää toiminnassa tarvittavat
työvälineet ja muut aloituskustannukset, joiden osuudeksi on arvioitu 30.000 euroa.
Valmistelijat: Kehitys- ja talouspäällikkö
p. 044 3008 505 ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja p.
044 3008 554.
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Reisjärven kunta
hakee ESR-hankerahoitusta ja käynnistää hankkeen rahoituksen varmistuttua. Hankkeelle esitetty kuntaosuus
huomioidaan talousarviovuoden 2019 ja suunnitelmavuoden
2020 määrärahassa.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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TÄYTTÖLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖNHOITAJAN PALKKAAMINEN
Tekla § 20
Teknisen toimen alaisuudesta on siirtymässä eläkkeelle
kiinteistönhoitaja sekä rakennusmies. Reisjärven kunta
omistaa yhteensä 53 rakennusta. Sekä asuinrakennusten
että julkisten rakennusten tarkoituksen mukainen käyttö
edellyttää rakennusten jatkuvaa tarkkailua sekä säännöllisiä huoltotoimia. Eläköitymisten myötä kunnan
alaisuuteen on jäämässä kaksi kiinteistönhoitajaa.
Jotta kunnan kiinteistöjen kunnossapitoon kohdennetut
resurssit olisivat riittävät, tulisi teknisen toimen
alaisuuteen palkata uusi kiinteistönhoitaja.
Kiinteistönhoitajan tehtävänkuvaan kuuluu kiinteistöjen
tarkkailu, huoltotyöt sekä mahdolliset pienet korjaustyöt. Työtehtäviin kuuluu myös päivystystehtäviin osallistuminen. Koska kahden eläkkeelle jäävän henkilön tilalle oltaisiin palkkaamassa vain yhtä työntekijää tulisi mahdollisesti syntyvä vaje resursseissa hoitaa ulkoistuksilla.
Tekn.joht.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä kiinteistönhoitajan
toimea varten ja täyttöluvan saatuaan päättää asettaa
kiinteistöhoitajan toimen haettavaksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
UP/KL

KHALL § 125
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan kiinteistönhoitajan toimea varten teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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TEKNISEN TOIMEN TÄYTTÖLUPAHAKEMUKSET
KHALL § 126

Kunnan talouden tasapainottamistoimena, kunnanhallitus
on ottanut täyttölupakäytännön käyttöön joulukuussa
2017.
Tehtävän avauduttua lautakunnan alaisella toimialueella
ja palveluissa suoritetaan arviointi, siitä millä vaihtoehdolla palvelu voidaan toteuttaa. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon myös muiden toimialueiden
käytössä olevat resurssit. Sen jälkeen haetaan kunnanhallitukselta täyttölupa. Reisjärven kunnan täyttölupakäytäntö koskee sekä määräaikaisia että toistaiseksi
voimassa olevia virka- ja työsuhteista.
Tekninen toimi pyytää täyttölupaa seuraaville määräaikaisille tehtäville teknisen johtajan allekirjoittaman
täyttölupahakemusten mukaisesti:

Tehtävä

Kiinteistönhoitaja, määräaikainen
-31.12.2018
Rakennusmies,
määräaikainen
-31.12.2018
Projektityöntekijä, osa-aikainen
-31.12.2020
Ruuanjakaja,
määräaikainen
-30.11.2018
Keittäjä, määräaikainen
-30.11.2018
Kja

Sijoituspaikka

Perustelu

Investointikohteet (talonrakennus)

Rakennusmiehen vuosiloman ja
eläköitymisen aiheuttama tarve

Vuohtojärven kunnostushanke

Terveyskeskuksen keittiö

Hankkeen vaatima resurssitarve.
Hankkeen koordinointi, dokumentointi ja maksatusten hakeminen
Työloman ja vuosiloman sijaisuus

Terveyskeskuksen keittiö

Työloman sijaisuus

Kiinteistötoimi

Kiinteistönhoitajan työloman sijaisuus

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvat ehdotuksen
mukaisesti, paitsi osa-aikaiselle projektityöntekijälle
Vuohtojärven kunnostushankkeeseen vasta lopullisen rahoituspäätöksen jälkeen.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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VAPAA-AIKASIHTEERIN PALKAN TARKISTAMINEN
KHALL § 127
Pykälä nähtävissä kunnantalolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018
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ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKAN MÄÄRITTÄMINEN
KHALL § 128
Pykälä nähtävissä kunnantalolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018
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Kokouspäivämäärä

Sivu
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN
YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN SEKÄ EDUSTAJASTA TYÖVALIOKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2019-2021
KHALL § 129

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto on lähettänyt liitteen 3 mukaisen esityspyynnön työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston (TYP) johtoryhmän ja työvaliokunnan asettamisesta Pohjois-Pohjanmaan monialaiselle yhteispalveluverkostolle.
Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalveluverkoston
muodostavat Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri. Yhteispalveluverkosto vastaa toiminta-alueellaan kuntien
ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, TE-toimiston palvelujen ja Kelan palvelujen tarjoamisesta monialaista yhteispalvelua tarvitseville
asiakkailleen. Pohjois-Pohjanmaan monialaisen yhteispalvelun asiakasmäärä on tällä hetkellä 3000.
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto asetti monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmän 10.6.2015. Johtoryhmän
toimikausi päättyy 31.12.2018.
Asetuksen mukaan työ- ja elinkeinotoimisto (asetus
työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta 1377/2014) asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan
yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja
Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä
ja toimialueesta. Uusi johtoryhmä nimetään vuosille
2019-2021, mutta koska samaan aikaan valmistellaan maakuntauudistusta, päätökseen tulee maininta johtoryhmän
toimikauden jatkumisesta korkeintaan maakuntauudistuksen voimaantuloon saakka.
TE-toimisto pyytää alueensa kunnilta esitystä edustajasta ja varaedustajasta tai useamman kunnan kanssa sovitusta yhteisestä edustajasta ja varaedustajasta työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston
(TYP) johtoryhmää kaudelle 2019-2021.
Samalla TE-toimisto pyytää kuntaa nimeämään edustajansa
monialisen yhteispalvelun työvaliokuntaan, jonka tehtävänä on koordinoida, kehittää ja ratkaista monialaisen
yhteispalvelun käytännön toimintaan liittyviä asioita.

Kunnanhallitus on 16.6.2015 § 50 päättänyt esittää
työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään edustajaksi hallintosihteeri Päivi
Rossin ja varaedustajaksi toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen, ja päättänyt, että Peruspalvelukunta-yhtymä Selänne nimeää edustajan työvaliokuntaan. Päätöksessä ei
ollut määritelty edustajien toimikautta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN
YHTEISPALVELUVERKOSTON JOHTORYHMÄÄN SEKÄ EDUSTAJASTA TYÖVALIOKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2019-2021 (JATKOA)

Hallintosihteerille on myönnetty virkavapaa ajalle
1.9.2018-30.4.2019. Virkavapaan ajalle hänen tilalleen
nimetään toinen edustaja sekä varaedustajan poissaolon
varalle myös hänelle varaedustaja.
Valmistelija: Kehitys- ja talouspäällikkö, p.044 3008
505
Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää, että työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään Reisjärven kunnan edustajaksi nimetään hallintosihteeri Päivi Rossi ja hänen varaedustajaksi toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi. Esitettyjen edustajien virkavapauden tai muun kunnan palveluksesta poissaolon
ajaksi heidän tilalleen esitetään nimettäväksi hallintosihteerin tilalle kunnanjohtaja Raija Potila ja toimistosihteerin tilalle kehitys- ja talouspäällikkö Marjut
Silvast.
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne nimeää edustajan työvaliokuntaan toimikaudelle 2019-2021.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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YHTEISTYÖSOPIMUS / ANNI ALAKOSKI
KHALL § 130

Anni Alakoski on lähettänyt liitteen 4(20.8.2018) mukaisen yhteistyösopimusesityksen kilpailukaudelle 20182019.
Anni Alakosken tavoitteena on nousta maastohiihdossa
maailman huipulle lähivuosina ammattiurheilijana ja
edustaa Reisjärven Pilkettä. Kunnan ja yritysten yhteistyön ansiosta kotikuntana on Reisjärvi. Tulevan
kauden tavoitteena hänellä on menestyä Nuorten MM kisoissa helmikuussa sekä päästä edustamaan Suomea naisten Maailman Cupissa. Kauden budjetti on n. 20.000 euroa.
Kunnalla ja Anni Alakoskella on ollut yhteistyösopimus
kausina 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mukaisen yhteistyöesityksen ja päättää esityksen mukaisesti yhteistyökorvaukseksi 2.500 euroa kaudelle 20182019.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
KHALL § 131
Kunnanjohtaja Raija Potilan tekemät viranhaltijapäätökset:
Yleispäätökset: §:t 21-22
Henkilöstöpäätökset: §:t 16-17
Poissaolopäätökset: §:t 45-49
Hankintapäätökset: -

Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset:
Asuntojen vuokraukset: §:t 13-26
Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 36-43

Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: §:t 16-17

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat
ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTARAKENNELAIN MUUTTAMISESTA
KHALL § 132

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta.
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin
säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta.
Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle
kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019
alusta.
Uuden avustuksen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä
kuntien vapaaehtoisiin yhdistymiseen niissä tilanteissa, joissa liitoksessa on mukana nk. kriisikunta
tai kunta, jonka taloudelliset tunnusluvut lähenevät
kriisikunnan raja-arvoja ja kunnan taloudellista asemaa
voitaisiin näin ollen pitää vaikeana. Aiempaan kuntarakennelain mukaisen yhdistymisavustuksen lisäosaan verrattuna ehdotettavassa avustuksessa lisättäisiin valtioneuvoston harkintavaltaa avustuksen määrän osalta
sekä toisaalta lievennettäisiin niitä edellytyksiä,
joilla avustusta voisi saada liitokseen osallistuvan
taloudellisissa vaikeuksissa olevan kunnan perusteella.
Esityksen mukaan harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten yhteismäärää vastaava euromäärä vähennettäisiin
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
mukaisesta valtionosuudesta. Valtionosuuden vähennys
olisi kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri ja
olisi asukasta kohden hieman alle kaksi euroa Mikäli
harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan käytettäisi varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa palautettaisiin kunnille asukasta kohden yhtä suurena osuutena varainhoitovuoden loppuun mennessä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018
klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan
myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimista
varten. Lausunnon voivat antaa muutkin kuin lausuntopyynnössä mainitut.
Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla valtiovarainministeriön www-sivuilla osoitteessa
https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2018.
Valmistelija: kunnanjohtaja 040-3008200.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTARAKENNELAIN MUUTTAMISESTA (JATKOA)

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:
Reisjärven kunta pitää hyvänä sitä, että kuntien vapaaehtoista yhdistymistä tuetaan uudella harkinnanvaraisella avustuksella. Avustus helpottaa edellytyksiä vapaehtoisiin yhdistymiseen niissä tilanteissa, joissa
liitoksessa on mukana nk. kriisikunta tai kunta, jonka
taloudelliset tunnusluvut lähenevät kriisikunnan rajaarvoja ja kunnan taloudellinen asema on vaikea.
Harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen rahoituksessa
Reisjärven kunta pitää ehdottoman tärkeänä, että valtio
varaa harkinnanvaraisten yhdistymisavustusten rahoitukseen erillisen määrärahan, eikä avustusta rahoiteta
kuntien valtionosuuksia leikkaamalla.
Hallituksen esityksen tarkoitus on tasapainottaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuntien taloutta, mutta
Reisjärven kunta pitää epäoikeudenmukaisena, että määrärahat katetaan toisten kuntien valtionosuuksista.
Jatkuvat leikkaukset kuntien perusrahoituksesta eli
valtionosuuksista ovat kestämättömiä peruspalveluiden
järjestämisen näkökulmasta. Ylipäätään erilaisten harkinnanvaraisten ja hankeavustusten kasvattaminen valtionosuuksien kustannuksella lisää merkittävästi kuntien
rahoituspohjan epävakautta.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ILMOITUSASIAT
KHALL § 133

Mela
- ennakontarkistusilmoitus
Ylivieskan kaupunki
- Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta, ptk
21.9.2018, 4/2018
Ppky Selänne
- ympäristölautakunta, ptk 5.9.2018
- kuntayhtymähallitus, kokouskutsu, 20.9.2018, 8/2018
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
- yhtymähallitus, kokouskutsu 14.9.2019, 7/2018
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
- hallitus, ptk 10.9.2018,13/2018

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

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

/

2018

KHALL 19.9.2018 LIITE 2 § 121

TALOUSARVIORAAMI
JA LAADINTAOHJEET
VUOSILLE 2019–2021
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1.

JULKINEN TALOUS

1.1

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtionvarainministeriön Kuntatalousohjelma vuodelle 2019 julkaistiin 14. syyskuuta. Ohjelma on laadittu
valtion talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä. Ohjelma syventää valtion talousarvioesityksen
kuntataloutta koskevaa tarkastelua ja tarkentaa vuosia 2019–2022 koskevaa kuntatalousohjelmaa.
Tilastokeskuksen kesäkuun alussa julkaisemien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous
(peruskunnat ja kuntayhtymät) vahvistui selvästi vuonna 2017, mikä näkyi myös kuntakonsernien
tilinpäätöksissä. Erot kuntien välillä säilyivät kuitenkin suurina, ja osassa kuntia taloudelliset haasteet jatkuivat
edelleen.
Valtion toimenpiteiden seurauksena vuonna 2019 kustannustenjaon tarkistus alentaa valtionosuuksia.
Valtakunnan tasolla valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion vuoden 2019
talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj.
euroa vuoteen 2018 verrattuna.
Lisämäärärahakohteet
Valtio kohdistaa vuonna 2019 lisämäärärahaa lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotihoitoon ja vanhusten
kotihoitoon sekä rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin palveluihin, lukiokoulutuksen uudistamiseen,
uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja
osallistumisasteen edistämiseen kohdennettavan valtionavustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja
palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua viisivuotiaiden maksutto-masta
varhaiskasvatuksesta jatketaan.
Merkittävimmät toimenpiteet ja niiden vaikutus valtionosuuksiin
Hallitusohjelman merkittävimpiä toimenpiteitä ovat erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, omais- ja
perhehoidon kehittäminen ja vanhuspalvelujen laatusuositus, toimeenpano jatkuu vuonna 2019. Näihin
liittyen peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään toimenpiteiden arvioituja säästöjä vastaavat vähennykset.
Säästöjen toteutuminen riippuu kuntien ja kuntayhtymien ratkaisuista sekä mahdollisuuksista toteuttaa
säästöjä aikaansaavia uudistuksia.
Valtionosuuksia alentaa valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka tehdään vuoden 2016
tilastotietojen perusteella. Myös indeksikorotuksen jäädytys vähentää peruspalvelujen valtionosuutta ja
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kunnille maksettavia valtionosuuksia. Julkisen talouden
suunnitelman mukaisesti kuntatalouden kannustinjärjestelmien valmistelua jatketaan. Vuoden 2019
talousarvioesitykseen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspalvelujen valtionosuudesta kuntien digitalisaation
kannustinjärjestelmään. Ensi vaiheessa avustuksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin
henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin. Käyttötalouden kustannusten kannustinjärjestelmää koskeva
hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan syysistuntokaudella 2018. Tätä kannustinjärjestelmää on
valmisteltu maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeisen kunnan tehtävä- ja kustannusrakenteeseen, joten se
voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022. Kannustinavustuksen määrä pienentää yleiskatteista
valtionosuutta.

1.2

Kuntatalous

Kuntatalous heikkenee vuonna 2018 edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutuessa ja verotulojen
kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat muodostumassa
kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 esitettyä heikommaksi. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää lähes 600 milj. euroa pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin.
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Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän vuoden joulukuussa maksettavat poikkeuksellisen
suuret ennakonpalautukset. Henkilöstömenot kääntyvät puolestaan neljän vuoden supistumisen jälkeen
maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauksena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuteen
perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle 2018. Toimintamenoja kasvattavat sosiaalija terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen
lomarahaleikkauksen päättyminen.
Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta.
Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa
negatiivisena vuoteen 2020 saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden
menopaineita, ja yleinen kuntatalouden velkaantuminen arvioidaan taittuvan.
Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2019, 14.9.2018

1.3

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulo siirtyy vuoden 2021 alkuun. Uudistus
tulee muuttamaan kuntatalouden rakenteita siten, että kuntien järjestämisvastuulla olevat tehtävät
vähentyvät noin puolella. Kunnan palvelutuotanto ja käyttötalous painottuvat uudistuksen jälkeen entistä
vahvemmin varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön
toimialoille. Myös kuntien elinvoimaan liittyvä toiminta korostuu.
Kuntien valtionosuuksia vähennetään siirtyviä valtionosuustehtäviä vastaavalta osalta. Siirtyvien kustannusten ja tulojen osalta kuntakohtaisesti erot voivat olla suuria. Tästä johtuen uudistuksesta kunnan talouteen
aiheutuvaa muutosta rajataan valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella. Tavoitteena on, että uudistuksen seurauksena kunnan rahoitus-asema ei
olennaisesti muutu.
Kuntien käyttötalousmenojen ja verotulojen pienentyessä, kuntien taseiden ali- ja ylijäämät sekä velat säilyvät
kuitenkin käytännössä ennallaan. Koska kuntien käytettävissä olevat tulot puoliintuvat, mutta velkamäärä
pysyy omaisuusjärjestelyjen yhteydessä lähes ennallaan, kuntien suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa
selvästi. Uudistuksen myötä kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan ovat nykyistä kapeammat, mikä
korostaa uudistusta edeltävän kunnan talouden tasapainotilan merkitystä.
Kuntien talous muuttuu maakunta- ja sote-uudistuksen myötä merkittävästi. Kuntien suhteellinen
velkaantuneisuus nousee uudistuksen seurauksena, mutta kuntien asema velallisena ja varainhankinnassa
perustuu kuitenkin lähtökohtaisesti aina kunnan verotusoikeuteen. Kuntien yksikkökustannukset saattavat
nousta, jos kunnat eivät kykene sopeuttamaan esimerkiksi hallintokustannuksia yhtä paljon kuin toimintaa
siirtyy maakunnille. Kaikkia uudistuksen taloudellisia vaikutuksia tai dynaamisia muutoksia kunnan talouteen
ja toimintaympäristöön ei ole mahdollista ennakoida, joten niitä on arvioitava uudistuksen toimeenpanon
aikana uudelleen.
Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma 2019–2021, kevät 2018
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2.

REISJÄRVEN KUNTA

Tavoitteena suunnittelukaudelle 2019 -2021 on talouden tasapainon saavuttaminen. Palvelurakenteeseen
kohdistuvia rakenteellisia muutoksia tehtäessä on huomioitava, etteivät tiedot maakuntauudistuksesta ja sen
vaikutuksista kunnan talouteen ole täysin selvillä.

2.1

Kuntastrategia

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa
hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Huomioitavaa on, että talousarvion
ja -suunnitelman 2019-2021 laadintaohjeita annettaessa Reisjärven kuntastrategia on päivitysvaiheessa.
Toimielinten tulee kuitenkin määritellä keskeiset toiminnalliset tavoitteensa talousarviovuodelle 2019.
Määrittelyssä tulee ottaa huomioon vuosille 2015-2015 laadittu kunnan elinkeinostrategia.

2.2

Kunnan taloudellinen tilanne

Reisjärven kunnan tilinpäätökset ovat olleet vuodesta 2016 lähtien joka vuosi alijäämäisiä. Vuoden 2018
talousarvio on keväällä tehdyn talouden tasapainottamisohjelman ja käyttötalouden määrärahalisäysten
jälkeen edelleen alijäämäinen -836.950 euroa. Myös suunnitelmavuodet 2019 - 2021 ovat voimassa olevan
taloussuunnitelman mukaan miljoonan euron luokkaa alijäämäisiä jokaisena suunnitelmavuotena.
Kunnan tulopohja rakentuu toimintatuottojen ohella pääasiassa verotuloista ja valtionosuuksista. Elokuun
lopun talousennusteen mukaan vuoden 2018 alijäämä tulee olemaan noin miljoonan euron luokkaa.
Merkittävin tekijä on verotulojen jääminen Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan lähes 370.000 euroa
talousarviota pienemmiksi. Myös poistojen ylittää talousarvion noin 200.000 eurolla. Vuoden 2018
tilinpäätösennusteen mukaan kunnan taseen kumulatiivinen tilikausien tulos painuu alijäämäiseksi ja jo
vuonna 2018 ja syntyy katettavaa alijäämää. Sekä peruskunnan että konsernin osalta edessä tulevina vuosina
on siten mittava taseen alijäämien kattaminen.
Kuntalain (110 §) mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää
yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Kunnan investoinnit ovat myös mittavia. Vuonna 2017 valmistuneen yläkoulun lisäksi tarvitaan uusi alakoulu
ja päiväkoti. Rakentamiselle on painetta myös yritysten toimitilojen suhteen. Samalla kunnan velkamäärä on
kasvanut merkittävästi. Investointien rahoittaminen lainarahalla tai leasingrahoituksella, vaikuttavat
molemmat ratkaisut kunnan tilikauden tulokseen – joko poistoina tai leasingvuokramenoina. Strategisesti
merkittävien investointien rahoittamiseksi vaihtoehtona on kunnan sijoitussalkun käyttäminen.
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3.

TLOUSARVION JA -SUUNNITELMAN LAADINTA

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion
tavoitteiden tulee olla kuntastrategiasta johdettuja. Vuosien 2019-2021 talousarvion ja taloussuunnitelman
laadinnassa lähdetään siitä, koko kunnan tilikauden tulos on huomattavasti parempi kuin parina edellisenä
vuonna eikä taseen kumulatiivinen katettava alijäämä kasva toteuttamiskelvottomaksi. Käyttötalouden
toimintakatteen raami on mitoitettu verotulojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen ja -kulujen
mukaisesti siten, että koko kunnan arvioitu tilikauden tulos tullaan saavuttamaan.

3.1

Laadintaohjeet

Talousarvioraamissa vuoden 2019 käyttötalouden toimintakate ei saa kasvaa vuoden 2018 talousarvioon
nähden, vaan toimintamenoja on voitava supistaa. Taloussuunnitelmaan esitetään henkilöstömenoihin
kustannustennousua vain työehtosopimuksen mukaisten korotusten verran. Vuodelle 2019 palkkojen
korotusvaraus on 1,5 %. Raamissa on otettu huomioon sijoitussalkun asteittainen purkaminen maksimaalisella myyntivoittotavoitteella strategisesti keskeisten investointien rahoittamiseksi lainanoton sijaan.
Talousarvioraamissa vuoden 2019 käyttötalouden toimintakate ei voi kasvaa vuoden 2018 talousarvioon
nähden. Toimintaa tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin ja menoja on voitava
supistaa merkittävästi. Vuodet 2020-2021 ovat tällä hetkellä lähes mahdottomia arvioida sote- ja
maakuntauudistuksen keskeneräisyyden vuoksi. Kuntaliitto ohjeistaakin kuntia laatimaan talousarvion ja suunnitelman nykyiselle toimintamallille.

3.2

Raamilaskelma

Taloussuunnitelma laaditaan vuosille 2019–2021, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Koko kunnan
taloussuunnitelman lähtökohtana on alijäämäisten tilikausien jatkumisen pysäyttäminen. Keskeisessä
roolissa menojen kasvun hillitsemisessä ja niiden vähentämisessä on peruspalvelukuntayhtymä Selänteen
maksuosuus sekä Keski-Pohjanmaan terveyspalvelukuntayhtymä Soiten erikoissairaanhoidon kustannukset.
Vastuualueiden toimintakateraamissa on lähdetty siitä, että jokainen vastuualue hakee merkittäviä
kustannussäätöjä. Raamissa on otettu huomioon alakoulun rakentaminen leasingrahoituksena, tulevien
rakennusinvestointien rahoitus tulouttamalla sijoitusomaisuutta sekä merkittävillä kustannussäästöillä.
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2015-2023, milj. euroa
100000
-100000

TP2015 TP2016 TP2017 TPe2018 ta2019 ts2020 ts2021

e2022

e2023

-300000
-500000
-700000
-900000
-1100000
-1300000
-1500000

TALOUSSUUNNITELMAN MUKAISET TILIKAUSIEN 2019-2023 TULOKSET JA ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN, milj. e
Tilikausi:
Tilikauden tulos:
Taseen yli-/alijäämä:
KUM. KATETTAVA ALIJÄÄMÄ:
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KUNNAN TALOUSSUUNNITELMAN 2019-2021 TULOSLASKELMA
TP 2015

REISJÄRVEN KUNTA
sis. ja ulk. tulot ja menot, 1000 e

TP 2016

TA 2017
9 308

9 600

8 887

8 733

8 780

8 830

8 909

-18 416

-28 569
-19 261

-27 965
-18 365

-27 848
-18 961

-27 319
-18 586

-27 284
-18 504

-27 430
-18 600

-27 556
-18 647
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8 242
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8 720

8 820

9 000

8 480

7 136

7 320

8 085
7 013

7 616

7 705

7 873

693

693

693

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

-18 122

VEROTULOT
Kunnan tulovero
Kiinteistövero

TP 2017

0

Osuus yhteisöveron tuotosta
VALTIONOSUUDET

691

TA 2018

702

0

415

432

10 900

10 982

10 456

TP 2018
ennuste

693
379
10 650

Peruspalvelujen valtionosuus
Verotuloihin perustuva vostasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen vos
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot

-1404

411

422

434

10 500
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10 600
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3 119
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3 200

-289

-290

-290

0
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50

-110

249

211

177

0

25

0
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10

10

10

223

250

95

395

345

295

-221

-200

-200

-145

-133

-117

0

-78

0

-11

-11

-11

-11

119

809

-1

38

965

1 030

1 130

-661

-931

-836

- 1 076

-1 065

-1 070

-1 080

-661

-687

-836

-1 076

-1 065

-1 070

-1 080

0

-244

0

0

0

0

0

0

-417

0

0

0

0

0
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-539

-837

- 1 038
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SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
169

RAAMI
TS 2021

200

Arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

RAAMI
TS 2020

-200

Muut rahoituskulut
VUOSIKATE

RAAMI
TA 2019

VASTUUALUEIDEN KÄYTTÖTALOUSRAAMI 2019-2021
KÄYTTÖTALOUS
Toimintakate 1000 e
Keskusvaalilautakunta

TP

TP

TP

TA

RAAMI

RAAMI

RAAMI

TA-MUUTOS

2015

2016

2017

2018

TA 2019

TS 2020

TS 2021

2018>2019

-1

0

-9

-5

-15

0

0

10

-10

-9

-13

-15

-15

-15

-15

0

-13 138

-12 645

-12 496

-13 273

-12 962

-13 047

-13 075

-311

-953

-967

-1 000

-1 248

-1 208

-40

-12 185

-11 678

-11 496

-12 025

-11 754

-271

-4 323

-5 357
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-80

Vapaa-aikalautakunta
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-376

-394
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-412
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-20

Tekninen lautakunta

-271

-29

100

322

377

340

353

55

-18 122

-18 416

-18 365

-18 961

-18 504

-18 600

-18 647
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Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanhallitus (pl. Selänne)
Selänne
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

TOIMINTAKATE
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3.3

Talousarvion laadinnassa huomioitavat seikat

Talousarvio laaditaan 100 euron tarkkuudella, arvonlisäverottomin hinnoin. Vastuualueiden lopulliset,
lautakunnissa käsitellyt talousarvioluvut tallennetaan taloussuunnitteluohjelmaan vastuualueilla.
1. Henkilöstömenot
Henkilöstömenojen budjetoinnissa on huomioitava henkilöstön määrässä ja palkkaperusteissa tapahtuvat
muutokset täysmääräisinä.
1.1. Palkat
Talousarviopalkkojen laskennan perusteena käytetään viimeisimpiä 2018 toteutuneita palkkatietoja,
joihin tehdään 1,5 %:n korotus. Lisäksi vuosipalkkoihin lisätään sivukulut ja lomapalkkavaraus.
Henkilöstössä tapahtuvat muutokset on palkkamenoja arvioitaessa huomioitava.
Kaikki palkat ja palkkiot budjetoidaan menolajinsa mukaiselle palkka- tai palkkiotilille. Toteutuvat
palkkamenot kirjautuvat aiheensa mukaisille palkkojen ja palkkioiden menotileille.
1.2. Henkilösivukulut
Palkkaperusteiset sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut lasketaan %-osuutena talousarvion palkkasummasta. Talousarvion laadintaohjelma laskee sivukulut ja lomapalkkavarauksen automaattisesti.
1.3. Eläkevakuutusmaksut
Eläkemenoperusteiset maksut budjetoidaan Kevan ilmoittamilla tiedoilla. Vuodesta 2019 alkaen
palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikille jäsenyhteisöille samansuuruisesta työeläkepohjaisesta eläkemaksusta, joka korvaa nykyiset työnantajan ja työntekijän palkkaperusteiset
eläkemaksut. Varhaiseläkemenoperusteisen maksun tilalle tulee jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva uusi
työkyvyttömyyseläkemaksu. (Asia edellyttää Kevan valtuuskunnan hyväksyntää marraskuussa 2018).
Eläkemenoperusteiset maksut ilmoitetaan taloushallinnosta vastuualueille erikseen syyskuun aikana.
2. Sisäiset erät
Kunnan omilta yksiköiltä hankittavat palvelut ja tavarat merkitään talousarvioon asianomaisille sisäisille tileille
ostajayksikölle sisäisenä menona ja myyjäyksikölle sisäisenä tulona. Sisäiset tulot ja menot tulee olla
samansuuruiset ostaja- ja myyjäyksikön talousarvioissa. Erien samansuuruisuus on varmistettava vastapuolen kanssa! Tekninen toimi ilmoittaa sisäisten vuokrien sekä ateria- ja siivouskulujen tiedot vastuualueille.
3. Poistot
Pysyvien vastaavien poistojen määrä perustuu kunnan poistosuunnitelman (KVALT 6.5.2014 §22) mukaisesti
edellisten vuosien valmiiden investointikohteiden poistolaskelmaan ja investointisuunnitelmaan. Poistojen
talousarvioluvut tallennetaan järjestelmään keskitetysti talouspalveluissa.
4. Talousarvion sitovuus, rakenne ja perustelut
Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja
käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.
Talousarviossa käyttötalouden sitovuustaso on toimintakate eli toimintatulojen ja toimintamenojen erotus.
Valtuusto päättää talousarviosta vastuualuetasolla (lautakuntatasolla). Lautakunnittain talousarvio tulee
kuitenkin käsitellä tarkemmalla tasolla. Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat laativat hyväksytyn
talousarvion pohjalta yksityiskohtaisemman käyttösuunnitelman. Talousarvio voidaan myös tehdä jo
laadintavaiheessa käyttösuunnitelman tarkkuudella. Kunnanhallitus antaa erillisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodenvaihteen jälkeen.
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Vastuualueittain käyttötalouden raami on laadittu kunnan nykyinen taloustilanne huomioiden tietoisena siitä,
ettei vastuualueille osoitettu toimintakate ole riittävä nykylaajuiseen ja –tasoiseen toimintaan. Vastuualueiden
on talousarvioprosessin kuluessa laadittava selvitys niistä toimenpiteistä, joilla ne pystyvät toimintansa
sopeuttamaan annettuun raamiin.
Raamissa on otettu huomioon mm. seuraavat seikat:
• Vuonna 2019 eduskunta- ja eurovaalit sekä mahdolliset maakuntavaalit.
• Alakoulun rakentamisen kustannusten kattaminen leasingrahoituksella, mikä näkyy vuokramenona
toimintakatteessa. Alakoulun käyttöönoton arvioitu toteutuvan elokuussa 2019.
• Maksuosuus peruspalveluyhtymä Selänteelle on huomioitu Selänteen ilmoittamalla
ennakkotiedolla. Valtuuston iltakoulussa 20.9.2018 tarkastellaan toimintoja ja tavoitellaan
kustannusten pienenemistä jo vuonna 2019.
5. Investoinnit
Kaikkia uusia investointitarpeita tulee arvioida hyvin kriittisesti. Investointiesityksissä tulee huomioida myös
toimintaympäristön ja toimintojen toteutustapojen muutokset. Uusia investointeja esitettäessä tulee myös
harkita, mistä jo suunnitelluista voidaan luopua. Investointirajan (arvonlisäveroton 10.000 euroa) alittavat
hankinnat ovat käyttötalousmenoja. Investoinnit laaditaan erilliseen taulukkopohjaan.
Investointimenoiksi budjetoidaan kirjanpitosäännösten mukaiset hankinnat. Investointimenoja ovat ne erät,
jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. Investointimenoissa olennaista on hyöty
tuleville tilikausille.
Investointimenoja ovat:
- perusparannusmeno
- peruskorjausmenot
- osallistuminen toisen yhteisön investointien rahoitukseen, jos tästä on kuntalaisille tai
asiakkaille hyötyä usean tilikauden ajan
- ensikertainen kalustaminen
Investointimenoja EIVÄT ole:
• lyhytvaikutteiset tai niihin rinnastettavat menot
- pakolliset ympäristövelvoitteet
- vahinkojen korjaaminen
- tarpeen mukaan toteutettavat korjaustyöt, pintaremontit
- purkamismenot
• hyödykkeen käyttöaikaan kohdistuvat menot pakolliset ympäristövelvoitteet
- laitteen tai ohjelmiston käyttöönottokoulutus
- kuluvat tarvikkeet ja varaosat, voiteluaineet
• investointia edeltävät selvitykset; vaihtoehtojen kartoitus
• yleishallinnon menot
• kulutushyödykkeet, kuten toimisto-, koulu- tai askartelutarvikkeet
6. Toiminnalliset tavoitteet
Talousarvion toimintasuunnitelmaan kukin vastuualue määrittää
- kunnan strategiaa tai elinkeinostrategiaa tukevat tavoitteet
- merkittävimmät toiminnan riskit ja niiden hallinnan
- perustehtävän
- toiminnan painopisteet vuonna 2019 sekä suunnitelmakaudella
- taloudelliset tavoitteet/mittarit.
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Vastuualueen talousarvioehdotuksen tuloarvioiden, määrärahojen ja toiminnallisten muutosten merkittävimmät poikkeamat selvitetään tekstiosassa.
Toimintasuunnitelmat (tekstit) tuotetaan valmiisiin lomakepohjiin ja toimitetaan kehitys- ja talouspäällikölle.
Tekstissä ja taulukoissa käytetään fonttia Calibri 11, riviväli 1.

3.4

Talousarvion laadinta-aikataulu

Vastuualueiden talousarvion raamivastaukset ja investointisuunnitelmat (talousarvioluvut) tulee laatia pe
19.10.2018 mennessä. Talousarvion laadinnassa tulee perustella raamin vaikutukset vuoden 2019 toimintaan.
Vastuualueiden lopulliset toiminta- ja taloussuunnitelmat (tekstit), jotka sisältävät toiminnalliset tavoitteet
tulee laatia ke 31.10.2018 mennessä.
Vastuualueiden raamivastausten perusteluina kirjoitetaan talousarviovuotta 2019 koskien:
-

toiminnassa tapahtuvat muutokset
raamin vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin
raamin vaikutus kuntalaisten palveluihin
raamin vaikutus henkilöstöön
uudet taksat ja maksut sekä maksujen ja taksojen korotukset, jotka sisältyvät talousarviolaskelmiin.

ke

19.9.

Kunnanhallitus antaa talousarvioraamin ja laadintaohjeet

to

20.9.

Valtuusto iltakoulu Selänteen sote-palveluista

ke

26.9.

Johtoryhmä talousarvioraamista ja strategiasta

to

27.9.

Valtuusto iltakoulu kaukolämpö- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisestä

to

4.10.

Kunnanhallitus Esitys veroprosentista valtuustolle

to

11.10.

pr

2.10.

to

18.10.

pe

6.10.

Vastuualueiden talousarvioluvut valmiina

pe

9.11.

Vastuualueiden toimintasuunnitelmat valmiina

to

15.11.

Valtuusto iltakoulu sijoitusomaisuudesta
Vastuualueiden raamivastaukset valmiina
Kunnanhallitus kaukolämpö- ja viemärilaitoksen yhtiöittämispäätös

Valtuusto päättää veroprosenteista

11/2018

Kunnanjohtajan talousarvioesitys

11/2018

Kunnanhallituksen talousarvioesitys valtuustolle

12/2018

Valtuusto päättää talousarviosta

1/2019

Hallitus päättää talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohjeista

Johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa talousarvion käsittelyyn.

Lisätietoja antaa kehitys- ja talouspäällikkö Marjut Silvast, p. 044 3008 505, marjut.silvast@reisjarvi.fi
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ESITYS YHTEISTYÖN SISÄLLÖKSI
Reisjärven kunta nimi/ Vaakuna tulee kilpailu- ja harjoitusasuihin ja
mediatilaisuuksissa käytettävään vapaa-ajan asuun. Reisjärven Kunta saa nimeni ja
kuvani käyttöoikeuden, kunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä ja kunnan
imagomarkkinoinnissa.

KORVAUS YHTEISTYÖSTÄ
Esitän yhteistyökorvaukseksi 2 500,00 C (yhteistyöstä laaditaan myöhemmin ns.
kolmikantasopimus minun, kunnan ja Suomen Hiihtoliiton välillä)
Toivon yhteistyöesitykseni sopivan Teille, kotikunnalleni ja samalla olette
merkittävällä tavalla tukemassa ja auttamassa minua kohti unelmaani.

Iloisin yhteistyöterveisin !

Reisjärvellä 20.8.2018

Anni Alakoski
Esalantie 3
85900 Reisjärvi
puh 0400 372 858
an-alakoski@hotmail.com

Tiedoksi Reisjärven Pilke

