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Taloustoimikunnan tehtävänannon täydentäminen / tasapainottamisohjelman päivitys
1988/00.00.01/2017
KHALL 14.08.2017 § 288
Kaupunginhallitus voi suoraan lain nojalla asettaa toimikunnan määrätyn
tehtävän hoitamista varten. Toimikunnan toimikausi voi olla enintään sen
asettaneen toimielimen toimikauden pituinen. Pyhäjärven kaupungin
hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 28.10.2013 § 170) mukaan
kaupunginhallitus voi tarvittaessa asettaa tilapäisia tai pysyväisluonteisia
toimikuntia.
Edellä olevaan viitaten kaupunginhallitus voi asettaa taloustoimikunnan
toimikaudekseen, joka jatkuu vuoden 2019 toukokuun loppuun.
Taloustoimikunnan kokoonpanoon nähden on otettava huomioon KuntaL
31 §:n 3 momentin ja 4 momentin säädökset, joiden mukaan toimielinten
jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet, joihin sovelletaan mitä
varsinaisista jäsenistä säädetään sekä se, mitä naisten ja miesten
tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on säädetty.
Tasa-arvoL 4 a §:n mukaan kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Kaupunginhallitus asetti 29.6.2015 § 234 (13.2.2017 § 59 toimikunnan
asettaminen kumotun päätöksen jälkeen uudelleen) edellisen kerran
taloustoimikunnan vuoden 2017 toukokuun loppuun päättyväksi
toimikaudeksi. Taloustoimikunnalle annettiin tehtäväksi taloudenpidon
suunnittelu osana rakennemuutoksen valmiussuunnitelmaa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Pyhäjärven kaupungin talouden
tasapainottamisohjelman vuosille 2016 - 2019 taloustoimikunnan esityksen
pohjalta.
Kaupungin talouden tasapainotusohjelman jatkovalmistelun tarve on
olemassa talouden kuvan muuttuessa, erityisesti maakuntauudistuksen
mukanaan tuoman verotulokehityksen ja valtionosuusjärjestelmän
muutoksen vuoksi. Tasapainotusohjelman jatkovalmistelua on
välttämätöntä jatkaa toimikuntatyöskentelyn kautta.
Taloustoimikunnan tehtävänä on koko kaupunkikonsernin toimintojen
ennakkoluuloton tarkastelu ja niiden tehostaminen sekä tarvittaessa myös
konsernin päällekkäisten toimintojen karsintaehdotukset. Toimikunta ei tee
päätöksiä, vaan sen tehtävänä on ehdotusten valmisteleminen
kaupunginhallitukselle palvelujen ja talouden tasapainottamiseksi
toimikauden aikana.

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
1. asettaa taloustoimikunnan toukokuun lopussa 2019 päättyväksi
toimikaudekseen;
2. valita toimikuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohaiset varajäsenet
ottaen huomioon Tasa-arvoL 4 a §:n säädöksen naisten ja miesten
tasa-arvosta jäseniä ja varajäseniä valittaessa;
3. valita kuntalain 33.1 §:n mukaisesti jäseniksi valituista toimikunnan
puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan;
4. antaa toimikunnalle kaupungin ja kaupunkikonsernin taloudenpidon
suunnittelutehtävän esittelyssä tehdyn tehtäväkuvauksen mukaan; sekä
5. määrätä taloustoimikunnan sihteeriksi kaupunginkamreerin.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan ehdotuksen ja nimesi
taloustoimikuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.
Jäsen
Heikki Koski, pj
Jorma Leskinen, vpj
Kjell Kurtén
Hanna-Reetta Majava
Tyyne Tuikka

Varajäsen
Jukka Tikanmäki
Martti Savolainen
Pauliaukusti Haapanen
Mirja Hynninen
Raija Leppäharju

KHALL 17.12.2018 § 321
Kaupunginhallituksen päätöksen 14.8.2017 § 288 mukaisesti taloustoimikunta aloitti talouden tasapainottamistyön järjestäytymällä 6.9.2017.
Tehtävänannon mukaisesti tehtävänä oli koko kaupunkikonsernin
toimintojen ennakkoluuloton tarkastelu ja niiden tehostaminen sekä
tarvittaessa myös konsernin päällekkäisten toimintojen karsintaehdotukset.
Kaupunginhallitus päätti 15.1.2018 § 10 antaa taloustoimikunnalle
tehtävänannoksi valmistella kaupungin talouden tasapainotusohjelman
päivitys toukokuun 2018 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi
26.6.2018 § 51 Talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2019 - 2021.
Yhtenä suurena tasapainottamistoimenpiteenä ohjelmassa oli siirtyminen
kouluverkossa yhden alakoulun malliin.
Vuoden 2019 talousarviossa alijäämäksi muodostui -2.547.510 euroa.
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kumulatiivinen ylijäämä on yhteensä 5,4 M€.
Vuoden 2018 alijäämän suuruuteen tulee vaikuttamaan positiivisesti
vuodelle 2018 kirjautuvat kertaluonteiset erät, joten alijäämä ei muodostu
niin suureksi miten talousarvio on laadittu. Taloussuunnitelmiin nojaten
kumulatiivinen ylijäämä tulee kulutetuksi lähivuosina, jos
tasapainottamistoimenpiteitä ei pystytä tekemään. Käyttötalouden
kääntäminen ylijäämäiseksi vaatii talouden ennakkoluulotonta
tasapainottamista vielä kuluvan ja lähivuosien aikana.

Arviointimenettelyyn liittyvien tunnuslukujen osalta Pyhäjärven kaupunki
ylittää kriisikuntakriteerit vuoden 2017 tilinpäätöstietojen osalta ainoastaan
suhteellisen velkaantumisen osalta, joka oli 65,9 %. Raja-arvona
suhteellisessa velkaantumisessa on 50 %.
Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman jatkovalmistelun tarve on
olemassa talouden kuvan muuttuessa, erityisesti maakuntauudistuksen
mukanaan tuoman verotulokehityksen ja valtionosuusjärjestelmän
muutoksen vuoksi. Tasapainottamisohjelman jatkovalmistelua on
välttämätöntä jatkaa toimikuntatyöskentelyn kautta.
Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa taloustoimikunnalle tehtävänannoksi
valmistella kaupungin talouden tasapainottamisohjelman päivitys
toukokuun 2019 loppuun mennessä.
Vuosille 2019 - 2021 valmisteltavan talouden tasapainottamisohjelman
tasapainotustavoite on 1,5 miljoonaa euroa. Tasapainotustoimenpiteiden
tulee ottaa ajallisessa painotuksessaan huomioon tämän hetkisen tiedon
mukaisesti vuoden 2021 alusta voimaan astuva sote- ja maakuntauudistus,
jonka perusteella sote-palvelujen tasapainotus on kaupungin toimesta
mahdollista vuosina 2019 ja 2020.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi vt. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

