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VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2018 - 2019 TALOUSSUUNNITELMA
Khall 07.11.2016 § 216
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen
yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta
koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on
talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio - ja suunnitelma
on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen
turvataan.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen
enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena.
Talousarviossa tulee olla käyttötalous - ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi - ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan
suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä
mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä
sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteiksi. Investointiosa
sisältää investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja
suunnitelmavuosille.
Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus
palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma
täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen antamaa
kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja
pääomarahoituksesta.
Kunnanhallituksen 3.10.2016 §185 asettama raami ylittyy lähes
kaikilla osastoilla.
TA2017:
Kunnanhallituksen toimintakate 4 143 670 €
Sosiaalilautakunnan toimintakate 2 600 726 €
Sivistyslautakunnan toimintakate 1 804 278 €
Teknisen lautakunnan toimintakate 258 098 €
Vaalilautakunnan toimintakate 12 000 €
Tarkastuslautakunnan toimintakate 10 350 €
Toimintakate yhteensä 8 829 219 €
Investointeja on tulossa runsaasti (netto 490 000 €) ja ne joudutaan
tekemään velkarahalla.
Täydellinen talousarvio kaikkine teksteineen on 28.11.2016
hallituksen kokouksessa.
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Tulevaisuustyöryhmä on toiminut koko vuoden ja käynyt osastot läpi
ja etsinyt säästökohteita. Konkreettisia esityksiä ei ole.
Tulevaisuustyöryhmä pyytääkin jatkoaikaa toiminnalleen.
Valtuusto on tehnyt myös investointipäätöksiä, jotka toteutuvat
vuoden 2017 aikana, esim. tuntiperusteinen päivähoito.
Huomionarvoista on, että kouluasiassa suunnitteluun on varattu
rahaa, mutta ei vielä toteutukseen.
Talousarvio on laadittu siten, että veroprosentteihin ei esitetä
korjauksia.
Kjoht:

1) Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion luvut ja esittää ne edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
2) Kunnanhallitus hyväksyy laskentavirheiden korjaamisen, koska sisäiset kirjaukset eivät ole talousarviossa tasan (ulkoinen ja
sisäinen vuosikate eivät täsmää)
-poistojen taso voi muuttua, koska yläkoulun poistojen
kohdentamista ei ole vielä päätetty.
Tekstit ja sitä myöten täydellinen talousarvio käsitellään 28.11.2016
kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös:

Pj. keskeytti kokouksen klo 11:25.
Koivisto kutsuttiin kokoukseen.
Koivisto kertoi sivistyslautakunnan talousarvion laadintaperusteista,
muutoksista verrattuna edellisen vuoden talousarvioon ja
mahdollisista säästökohteista.
Käytiin keskustelua sivistyslautakunnan talousarviosta vuodelle
2017.
Panu Leinonen saapui kokoukseen klo 11:35.
Leinonen avasi sisäisten vuokrien laskentaperiaatteita.
Koivisto poistui kokouksesta klo 11:57.
Leinonen kertoi teknisen lautakunnan talousarvion
laadintaperusteista, muutoksista verrattuna edellisen vuoden
talousarvioon, suunnitelluista investoinneista ja mahdollisista
säästökohteista.
Nyman poistui kokouksesta klo 12:20.
Leinonen poistui kokouksesta klo 12:55.
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Puheenjohtaja jatkoi kokousta §:stä 213 klo 13:00.
Kunnanjohtaja tarkensi esitystään eli sivistyslautakunnan tarkentunut
toimintakate on 1 759 828 €.
Kiemunki esitti, että asia jätetään pöydälle ja että seuraavaan
kokoukseen tuodaan täydellinen talousarvio teksteineen ja
lukuineen. Kunnanhallitus kannatti Kiemungin esitystä.
Kiemungin esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätiedot kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh. 040 1577045
Toimeenpano: hallinto-osasto
Khall 28.11.2016 § 236

Kjoht:

1) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille
2018 - 2019.
2) Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti
seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan
kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista
toteumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään
talousarvion täytääntöönpano-ohjeessa.

Päätös:

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 9:12 – 10:53.
Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä kohtaan 1: Liitteenä olevaan
talousarvioon lisätään kokoukseen tuotu hankelistaus ja
keskustelussa esiin tulleet tekniset korjaukset.
Tervo Jouni esitti, että asetetaan toimikunta miettimään mistä
saadaan tuloja toimintamenoihin, jotka on kerättävissä
vapaaehtoisilla maksuilla (kuten esim. latu- ja kelkkareitit, Aittakuru).
Tervo Jounin esitys raukeni kannattamattomana.
Kostamo esitti, että talousarvio palautetaan valmisteluun ja että
tekninen lautakunta puolittaa investoinnit huomioiden tulevan
kouluinvestoinnin sekä huomioidaan tulevaisuustyöryhmän
30.11.2016 esitykset talousarviossa. Kostamon esitys raukeni
kannattamattomana.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 11:51 – 12:04.
Tervo Jari kannatti kunnanjohtajan esitystä.
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Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys.
Kostamo jätti eriävän mielipiteen.
Toimeenpano: hallinto-osasto
Kvalt 14.12.2016 § 65
Kjoht:

Kunnanvaltuusto
1) hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2017 ja
taloussuunnitelman vuosille 2018 - 2019
2) velvoittaa kunnanhallituksen ja hallintokunnat erityisen tarkasti
seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan
kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista
toteumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään
talousarvion täytääntöönpano-ohjeessa

Päätös:

Keto-Tokoi saapui kokoukseen klo 12:35.
Sovittiin yksimielisesti, että talousarvioesitys käydään läpi
osastoittain.
YLEISHALLINTO:
Kostamo esitti, että kunnanhallituksen edustuskuluja pienennetään
2 000 euroa ja toimintamenoihin lisätään yhdistysten ja seurojen
kannustinraha 2 000 euroa, jolla voidaan avustaa yhdistyksiä ja
seuroja yleishyödyllisten rakenteiden ja ympäristön
hoitotoimenpiteisiin.
Jaakkola kannatti Kostamon esitystä.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 12:45 – 12:55.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää.
Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista seuraavasti:
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Kostamo/Jaakkola esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:
JAA: 1 ääni (Luoma-aho)
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EI: 10 ääntä (Honkanen, Jaakkola, Keto-Tokoi, Kostamo, Nyman,
Oikarinen A., Oikarinen H., Tervo, Åkerlund, Humalalampi)
Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Kostamon/Jaakkolan esitys.
SOSIAALITOIMI:
Nyman esitti muutosta seuraavaan kohtaan: s. 34 ja siellä
lautakuntatason tavoitteet ja kohta 2 ja teksti ”Jatketaan Sykkeellä
työpajaohjaajan työsuhdetta” poistetaan siten, että kohdan 2 teksti
kuuluu ”Varataan määräraha 4 henkilön työllistämiseksi
työllistämistuella kukin puoleksi vuodeksi”. Luoma-aho kannatti
Nymanin esitystä.
Kunnanvaltuusto hyväksyi Nymanin/Luoma-ahon esityksen
yksimielisesti.
SIVISTYSTOIMI:
Oikarinen H. esitti, että tuntiperustaiseen päivähoitomaksuun
varataan 8 000 euroa valtuuston päätöksen mukaisesti. Oikarinen A.
kannatti Oikarinen H. esitystä.
Keto-Tokoi esitti, että opetus- ja kasvatuspalvelu -tekstiin lisätään:
Varhaiskasvatuksen laadun parantaminen on hyväksytty ja
kohderyhmänä on 0 – 5 vuotiaat. Nyman kannatti Keto-Tokoin
esitystä.
Keto-Tokoi muutti esitystään siten, että lautakuntatason tavoitteena
on varhaiskasvatuksen laadun parantaminen kohderyhmänä 0-5
vuotiaat. Nyman kannatti Keto-Tokoin muutettua esitystä.
Esitys tuntiperustaisesta päivähoitomaksusta:
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää.
Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista seuraavasti:
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Oikarinen H./Oikarinen A. esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:
JAA: 0 ääntä
EI: 11 ääntä (Honkanen, Jaakkola, Keto-Tokoi, Kostamo, Luomaaho, Nyman, Oikarinen A., Oikarinen H., Tervo, Åkerlund,
Humalalampi)
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Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Oikarinen H./Oikarinen A. esitys.
Muutettu esitys varhaiskasvatuksen laadun parantamisesta:
Kunnanvaltuusto hyväksyi Keto-Tokoin/Nymanin muutetun esityksen
yksimielisesti.
TEKNINEN TOIMI:
Tervo poistui kokouksesta 13:50.
Käyttötalousosa:
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti käyttötalousosion.
Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 13:51 – 14:01.
Investointiosa:
Keto-Tokoi esitti, että investointeihin lisätän koirapuiston
rakentaminen 10 000 euroa. Luoma-aho kannatti Keto-Tokoin
esitystä.
Oikarinen H. esitti, että Mäkiharjuntien prosessia viedään eteenpäin
ja että se lisätään talousarviotekstiin. Honkanen kannatti Oikarinen
H. esitystä.
Tervo palasi kokoukseen klo 14:29.
Kostamo esitti, että
- Kunnanviraston katon uusiminen sekä ilmanvaihdon parantaminen:
kunnanviraston katon korjaamiseen sekä ilmanvaihdon
parantamiseen varataan 5 000 euroa.
- Koulun väistötila/Pelkosenniemen liikekeskus: Sisätöihin ja
ulkoilualueiden kunnostukseen varataan 10 000 €.
- Nuorisotilan/kuntosalin katon uusiminen: katon kunnostukseen
varataan 5 000 €.
- Aittakurun kuruteatteri: Teatterin, katsomon ja kulkuteiden
kunnostukseen varataan 20 000 €. Katsomon laajennukseen ei
varata määrärahaa.
- Kaukalo: Jääkiekkokaukalon valaistuksen sekä rakenteiden
uusimiseen ja pukukopin remontointiin varataan 20 000 €.
- Investointeihin lisätään seuraavaa: Talousarviovuodelle varataan
määräraha uuden hirsi/puurakenteisen koulun ja päiväkodin
suunnitteluun ja rakentamiseen kirkonkylälle nykyisen yläkoulun
tontille. Talousarvioon jo varatun 150 000 € suunnittelumäärärahan
ja investointien pienenemisestä syntyvän 110 000 € lisäksi varataan
240 000 € eli yhteensä 500 000 €. Tarvittaessa hankkeeseen
haetaan erillismääräraha ja rahoitus.
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Oikarinen H. kannatti Kostamon esitystä. Oikarinen A. kannatti
Kostamon esitystä ja esitti lisäksi, että moottorikelkkareittien
rakentaminen ja kunnostaminen 15 000 € poistetaan investoinneista.
Oikarinen A:n esitys raukeni kannattamattomana.
Esitys koirapuistosta:
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää.
Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista seuraavasti:
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhalituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Keto-Tokoin/Luoma-ahon esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:
JAA: 4 ääntä (Kostamo, Nyman, Oikarinen A., Tervo)
EI: 4 ääntä (Honkanen, Jaakkola, Keto-Tokoi, Luoma-aho)
TYHJÄ: 3 ääntä (Oikarinen H., Åkerlund, Humalalampi).
Koska äänestystuloksena on tasatulos, puheenjohtajan ääni
ratkaisee. Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli kunnanhallituksen
esitys.
Esitys Mäkiharjuntiestä:
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää.
Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista seuraavasti:
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhalituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Oikarinen H:n/Honkasen esitystä äänestävät EI. Äänestysesitys
hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:
JAA: 2 ääntä (Keto-Tokoi, Luoma-aho)
EI: 9 ääntä (Honkanen, Jaakkola, Kostamo, Nyman, Oikarinen A.,
Oikarinen H., Tervo, Åkerlund, Humalalampi)
Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Oikarinen H:n/Honkasen esitys.
Luoma-aho jätti eriävän mielipiteen.
Kostamon esitys investoinneista:
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanhallituksen
esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on syytä äänestää.
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Puheenjohtaja esitti äänestyksen suorittamista seuraavasti:
suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka kannattavat
kunnanhalituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat
Kostamon/Oikarinen H:n ja Oikarinen A:n esitystä äänestävät EI.
Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritettiin nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen:
JAA: 3 ääntä (Honkanen, Keto-Tokoi, Luoma-aho)
EI: 6 ääntä (Jaakkola, Kostamo, Nyman, Oikarinen A., Oikarinen H.,
Tervo)
TYHJÄ: 2 ääntä ( Åkerlund, Humalalampi)
Kunnanvaltuuston päätökseksi tuli Kostamon/Oikarinen H:n ja
Oikarinen A:n esitys.
Kunnanjohtaja, Honkanen, Keto-Tokoi ja Luoma-aho jättivät eriävän
mielipiteen.
Muilta osin kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan
talousarvion vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018 –
2019. Kunnanvaltuusto velvoitti yksimielisesti kunnanhallituksen ja
hallintokunnat erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion
toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä
merkittävistä muutoksista toteumassa. Muilta osin talousarvion
seurannasta päätetään talousarvion täytääntöönpano-ohjeessa.
Lisätiedot kunnanjohtaja Pertti Severinkangas puh. 040 1577045
Toimeenpano: hallinto-osasto
Ote: osastot, kirjanpito
Liitteet

Liite 1
Liite 2
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