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Talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022
Khall 19.11.2019 § 253
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin
talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi
vuodeksi
(suunnitelmakausi).
Talousarviovuosi
on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
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.
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.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät
määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve
katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa
sekä investointi- ja rahoitusosa.
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kunnanhallitus on hyväksynyt vuotta 2020 koskevat talousarvion
laadintaohjeet 03.09.2019 § 187. Ohjeiden hyväksymisen jälkeen arvio
Vaalan kunnan tuloiksi 2020 on täsmentynyt. Verotuloksi on budjetoitu
11 176 000 € ja valtionosuustuloksi 13 098 327 €.
Lisätietoja:
Kunnanjohtaja
miira.raiskila@vaala.fi

Miira

Raiskila,

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn.
talousarvion ja taloussuunnitelman 18.12.2019.

0400

Valtuusto

855

920,

käsittelee

Kunnanhallitus käsittelee alustavat talousarvioluvut ja taloussuunnitelman,
käy yleiskeskustelun koko kunnan talousarvion laadinnasta sekä evästää
lautakuntia jatkovalmistelussa. Talousarvio palautetaan valmisteluun.
Päätös:
______

Hyväksyttiin

Khall 09.12.2019 § 286
Viranhaltijat ovat jatkaneet talousarvion työstämistä. Huomioitavaa on, että
edellisen käsittelyn jälkeen verotulot ovat muuttuneet. Päivitetty
talousarviokirja ja luvut ovat liitteissä.
Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2022 sekä esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle.
Kunnanjohtajan muutettu esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman
vuosille 2020-2022 sekä esittää niiden hyväksymistä kunnanvaltuustolle.
Lisäksi viranhaltijat valtuutetaan tekemään visuaalisia muutoksia ja
korjaamaan kirjoitusvirheet.
Päätös:

Hyväksyttiin

Keskustelun kuluessa Tapio Huotari teki esityksen, jossa talousarvioon
2020 ei varata määrärahaa hallinto-osastolle palkattavaksi aioitun
markkinointiviestijän toimeen. Perusteluina Tapio Huotari esitti, että
suunniteltu talousarvio 2020 on jo reilusti alijäämäinen ilman edellä
mainittua pysyvää palkkakulua. Ei-pakottavia henkilöstömenoja ei tässä
vaiheessa pidä lisätä, vaan tehtävät on hoidettava nykyisillä voimavaroilla.
Työllistämiseen on jo päätetty panostaa lisää rahaa. Nykyisen kunnan
henkilöstön ja Oulunkaaren henkilöstön palkankorotukset aiheuttava
lisäystä palkkakuluihin vuodelle 2020. Sivistysosastolla on henkilöstö- ja
sijaiskulupaineita, koska jo vuonna 2019 osaston budjetti ylittyy 150 000
eurolla. Myös maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtyminen tuo
lisäkuluja kunnalle. Nykyisen terveyskeskuksen ylimääräinen poisto ja
uuden suunnittelu aiheuttavat merkittäviä kulueriä vuoden 2020
talousarvioon. Kalle Moilanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi tulleen
kannatettu vastaesitys, joten päätöksestä tulee äänestää. Kunnanjohtajan
esitys on JAA, Tapio Huotarin esitys on EI. JAA-ääniä antoivat Esa
Karjalainen, Tiina Kylmänen, Jenna Leinonen, Miia Paakkari ja Timo
Tervonen. EI-ääniä antoivat Tapio Huotari ja Kalle Moilanen. JAA-äänet
voittivat 5-2. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muutetun esityksen
tulleen päätökseksi.
______

