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Osallistujat

Läsnä

Nimi

Tehtävä

Voutilainen Jorma
Pitkänen Juha
Toivanen Jarkko
Kolari Terttu
Riekkinen Irma
Räsänen Maija
Räsänen Maija-Leena
Tirkkonen-Hersio Asta
Martikainen Pekka
Kähkönen Martti
Kiviluoma Timo
Hartojoki Sirpa

puheenjohtaja
I varapuheenjohtaja
II varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja
kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja
kunnanjohtaja
pöytäkirjanpitäjä/hallintojohtaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tarkastusvuorossa ovat Terttu Kolari ja Maija-Leena Räsänen.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Puheenjohtaja Jorma Voutilainen

Pöytäkirjanpitäjä Sirpa Hartojoki

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Tuusniemi 8.12.2020 klo 14 alkaen

Allekirjoitukset

Terttu Kolari

Maija-Leena Räsänen
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PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla
www.tuusniemi.fi 14.12.2020

Virka-asema

Arkistosihteeri

Allekirjoitus

Maija-Liisa Itkonen
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Kunnanjohtajan katsaus
KH 07.12.2020

Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita.
Valmistelija

Timo Kiviluoma p. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
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179
Tuloslaskelman toteutuminen 1-10.2020
KH 07.12.2020
11/02.02.02/2020

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (83,3 %)
verrattuna 5,2 %- yksikköä ja 180.019 euroa pienempinä, toteuman ollessa
78,1 % eli 2.708.316 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen
toteuma oli 72,6 % eli 2.792.149 euroa.
Toimintakulujen toteuma oli 82,5 % eli 0,8 % -yksikköä ja 178.053 euroa
normaalitoutemaa alempi, ollen 18.133.986 euroa. Edellisvuonna
vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 82,8 % eli 18.245.615 euroa.
Toimintakatteen toteuma oli 83,3 % eli talousarvion mukainen
normaalitoteuma, ollen -15.424.910 euroa. Edellisvuonna vastaavasti
toimintakatteen toteuma oli 83,8 % eli -15.450.886 euroa.
Verotulojen toteuma oli 82,5 % eli 0,8 %- yksikköä ja 74.618 euroa
normaalitoteumaa alempi, ollen 7.029.548 euroa. Edellisvuonna
vastaavasti verotulojen toteuma oli 81,0 % eli 6.928.456 euroa.
Valtionosuuksien toteuma oli 86,6 % eli 3,3 %- yksikköä ja 319.630 euroa
normaalitoteumaa korkeampi, ollen 8.513.249 euroa. Edellisvuonna
vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 83,5 % eli 7.962.750 euroa.
Vuosikate oli 289.548 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -946,1 %,
kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -30.603 euroa. Edellisvuonna
vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 192,0 % eli -415.825 euroa.
898.720 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos
tarkastelujaksolta oli 609.171 euroa alijäämäinen, talousarvion
prosentuaalisen toteuman ollessa 54,9 %. Vastaavasti edellisvuonna
tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 1.298.245 euroa,
talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 101,8 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa
sen edelleen valtuustolle tiedoksi

Päätös
Liitteet
Liite[1]

Tuloslaskelman toteutuminen 1-10.2020
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180
Vuoden 2020 talousarviolainan nostaminen
KH 07.12.2020
67/02.05.04/2020

Tuusniemen kunnan vuoden 2020 talousarviossa on varauduttu enintään
1.500.000 euron suuruisen talousarviolainan nostamiseen. Kunnan
maksuvalmiuden turvaaminen on edellyttänyt kuluvan vuoden aikana
lyhytaikaisen rahoituksen käyttöä 1.500.000 euroa. Lyhytaikainen rahoitus
koostuu kokonaaan Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistuksista. Kunta ei
kykene maksamaan takaisin lyhytaikaista rahoitusta kassavaroillaan eikä
loppuvuoden aikana kertyvällä kassavirrallaan. Tämän vuoksi lyhytaikainen
rahoitus on perusteltua muuttaa pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi.
Hallintosäännön 20 § 2 mom. 6 kohdan mukaan toimivalta asiassa on
kunnanhallituksella.
Lainatarjousta on pyydetty Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeeltä,
Kuntarahoitus Oyj:ltä, Tuusniemen Osuuspankilta, Siilinjärven
Osuuspankilta, Säästöpankki Optialta, Handelsbanken Oyj:ltä ja PohjoisSavon Osuuspankilta. Lainatarjousta pyydettiin 1.500.000 euron
lainamäärälle, jonka takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Korkoperusteen
vaihtoehtoja pyydettiin 3 kuukauden euribor sekä kiinteä korko.
Lainatarjouksen määräaikaan mennessä jättivät Danske Bank A/S
Suomen sivuliike, Kuntarahoitus Oyj, Tuusniemen Osuuspankki ja
Siilinjärven Osuuspankki. Edullisimman tarjouksen 18.11.2020
korkoindikaatiolla 0,140 %:n marginaalilla teki Kuntarahoitus Oyj.
Korkoperusteena tässä vaihtoehdossa on kiinteä korko. Luotosta tai sen
lyhentämisestä ei peritä muita kuluja.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää nostaa Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukaisesti
kiinteäkorkoisen talousarviolainan. Lainan pääoma on 1.500.000 euroa ja
lainan takaisinmaksuaika on 10 vuotta. Kunnanhallitus valtuuttaa
Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan velkakirjan.

Päätös
Liitteet
Liite[2]

Lainavertailu 7.12.2020
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Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023
KH 07.12.2020
68/02.02.00/2020

Kuntalain 110 §:n mukaan 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.
Lain mukainen 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.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.11.2020 § 39 - 40 vuoden 2021 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit tekemättä muutoksia vuoden
2020 tasoon. Yleishyödylliset yhteisöt vapautettiin kiinteistöverosta.
Talousarvioehdotus vuodelle 2021 käsitellään yhteistoiminnallisesti
YHTY:n kokouksessa 1.12.2020. Kunnanjohtaja tarvittaessa täydentää
kunnanhallituksen kokouksessa esittelytekstiä tältä osin.
Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2021 - 2023 osoittavat
huomattavan alijäämäisiä vuosia. Alijäämän määrä on suunnitelmavuonna
2023 kuitenkin selvästi laskeva uusien talouden tasapainottamistoimien
ansiosta. Myös suunnitelmavuosi 2023 on laaditty jatkuvuusperiaatetta
noudattaen. Kumulatiivista ylijäämää on aiemmilta vuosilta kertynyt kunnan
taseeseen noin 3,4 miljoonaa euroa, jolla alijäämä tarvittaessa voidaan
kattaa.
Sekä aikaisempiin että uusiin talouden tasapainottamistoimiin perustuvista,
toteutetuista toimenpiteistä huolimatta nyt valmisteltua kolmen vuoden
taloussuunnitelmaa ei saatu vielä täysin tasapainoon. Perusongelmana
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kunnan talouden tasapainoon saattamiseen on kunnan tulopohjan pitkään
jatkunut rapautumiskehitys, jossa toimintatulojen ja verorahoituksen kasvu
on pysähtynyt. Poikkeuksen muodostaa vuosi 2021, johon kohdistuu
kuntien talouden tukemiseksi valtion tekemiä määräaikaisia
verorahoitustoimenpiteitä. Kunnan menopuolella keskeisenä haasteena on
ollut edellisvuosina tapahtunut sosiaalitoimen menojen suuri kasvu, sekä
erikoissairaanhoidon menojen jatkuva voimakas kasvu. Kunnan talouden
tasapainoon saattaminen vaatii suurien kustannussäästöjen
aikaansaamista sekä lisäksi tulopohjan vahvistamista. Riittävien
kustannussäästöjen aikaansaaminen edellyttää rakenteellisia
toimenpiteitä. Riippuen käytössä olevien talouden tasapainottamiskeinojen
riittävyydestä, lähivuosina saattaa tulla harkittavaksi myös
kunnallisveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien tarkastelu.
Talousarvion seurantaan ja raportointiin tulee kiinnittää huomiota kaikilla
toimialoilla ja mahdolliset menoylitykset tulee ensisijaisesti kattaa kunkin
toimialan talousarvion sisältä.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2021 ja
taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023 liitteen mukaisena, sekä esittää
ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Liitteet
Liite[3]

TA2021 kirja
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182
Kunnan poistosuunnitelman päivittäminen
KH 07.12.2020
69/02.06.01/2020

Kunnan nykyinen poistosuunnitelma on hyväksytty valtuustossa
17.12.2012 § 50 ja se on tullut voimaan 1.1.2013. Poistosuunnitelmaan ei
sisälly rakennusten IV –nuohousten jaksottamista, mikä on suunnitelmaan
tarpeen lisätä kuluvalla tilikaudella tehdyn laajan IV –nuohouksen vuoksi.
Kyseiset nuohoukset on tehtävä viiden vuoden välein, joten näiden
kustannusten jaksottaminen tehtäväksi tasapoistoin on luontevaa viiden
vuoden ajalla. IV –nuohous kuuluu aineellisiin hyödykkeisiin kiinteiden
rakenteiden ja laitteiden hyödykeryhmään. Koska IV –nuohousta on tehty
tilikaudella 2020, on poistosuunnitelman päivittäminen tarpeen tehdä
taannehtivasti jo kuluvan tilikauden alusta lukien.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan poistosuunnitelman tilikaudelta
2020 alkaen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös
Liitteet
Liite[4]

Poistosuunnitelma 1.1.2020 alkaen
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183
Vuokrasopimus Keskitie 15
KH 16.11.2020 § 172

Tuusniemen kunta on neuvotellut osoitteessa Keskitie 15 sijaitsevan
kiinteistön omistajan kanssa vuokrasopimuksesta ajalle 17.11. –
31.12.2020. Kunnan on tarkoitus vuokrata kiinteistöllä sijaitseva
omakotitalo edelleen sosiaalitoimen tukiasunnoksi. Vuokrasopimusluonnos
on esityslistan liitteenä. Lisäksi kunta on neuvotellut kiinteistön omistajan
kanssa kiinteistön ostamisesta sosiaalitoimen tukiasunnoksi. Tekninen
toimi on valmistellut tätä koskevaa määrärahaesitystä.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Tuusniemen kunta vuokraa kiinteistön osoitteesta Keskitie 15 liitteen
mukaisella vuokrasopimuksella ajalle 17.11. - 31.12.2020 sekä valtuuttaa
kunnanjohtajan ja sosiaalijohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

_________________________________________________________________________________

KH 07.12.2020
58/10.04.02/2020
Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 § 172
vuokrasopimuksen osoitteessa Keskitie 15 sijaitsevasta kiinteistöstä ajalle
17.11. – 31.12.2021. Kunta on vuokrannut kiinteistöllä sijaitsevan
omakotitalon edelleen sosiaalitoimen tukiasunnoksi.
Kunta on neuvotellut kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön ostamisesta
sosiaalitoimen tukiasunnoksi. Tekninen lautakunta on tehnyt 11.11.2020 §
56 kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esityksen vuoden
2020 talousarvion investointiosan määrärahasiirrosta kiinteistön
ostamiseksi Tuusniemen kunnalle ja edelleen vuokrattavaksi
sosiaalitoimen tukiasunnoksi.
Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen kunnanhallitus ohjeisti
kokouksessaan 16.11.2020 virkamiehiä mm. tekemään kuntoarvion
omakotitalosta ennen ostopäätöstä. Kiinteistönomistajan kanssa on saatu
neuvoteltua, että vuokrasopimusta voidaan jatkaa ajalle 1.1. – 30.6.2021.
Vuokra on 500 euroa/kk.
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Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Tuusniemen kunta vuokraa kiinteistön osoitteesta Keskitie 15 liitteen
mukaisella vuokrasopimuksella ajalle 1.1. - 30.6.2020 sekä valtuuttaa
kunnanjohtajan ja sosiaalijohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

Päätös
Liitteet
Liite[5]

Vuokrasopimus Keskitie 15
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184
Määrärahan siirto sosiaalitoimelle asuinkiinteistön hankintaan tukiasunnoksi
Tekn.ltk 11.11.2020 § 56

Vuoden 2020 talousarvion investointiosaan on varattu määräraha 30.000
euroa Mäntykodin sisäpihan saneeraukseen. Sisäpihan saneerausta ei ole
vielä ennätetty tehdä ja nyt tälle määrärahalle on akuutimpi tarve toisessa
sosiaalitoimen kohteessa.
Tuusniemellä on todettu olevan tarvetta sosiaalihuoltolain 11 §:n
mukaiseen asumisen tuen järjestämiseen tilanteissa, joissa henkilöltä
puuttuu asunto tai hän on vaarassa menettää sen. Sosiaalihuollon tukea
tarvitaan, jos henkilö ei kykene itse tai asumisen järjestämiseen ensisijassa
velvollisten asuntoviranomaisten tuella järjestämään itselleen kohtuullisia
asuinoloja tai korjaamaan asuinoloissaan olevia puutteita.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä määrärahan siirron ja esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että vuoden 2020
investointiosaan varattu ko. määräraha 30.000 euroa siirretään
sosiaalitoimelle asuinkiinteistön hankintaan tukiasunnoksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

__________________________________________________________________________________________

KH 07.12.2020
//

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 § 172
vuokrasopimuksen osoitteessa Keskitie 15 sijaitsevasta kiinteistöstä ajalle
17.11. – 31.12.2021. Kunta on vuokrannut kiinteistöllä sijaitsevan
omakotitalon edelleen sosiaalitoimen tukiasunnoksi.
Kunta on neuvotellut kiinteistön omistajan kanssa kiinteistön ostamisesta
sosiaalitoimen tukiasunnoksi. Tekninen lautakunta on tehnyt 11.11.2020 §
56 kunnanhallitukselle kunnanvaltuustolle esityksen, että vuoden 2020
talousarvion investointiosaan varattu 30 000 euron määräraha Mäntykodin
sisäpihan saneeraukseen siirrettäisiin sosiaalitoimelle asunkiinteistön
hankintaan tukiasunnoksi.
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Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen kunnanhallitus ohjeisti
kokouksessaan 16.11.2020 virkamiehiä mm. tekemään kuntoarvion
omakotitalosta ennen ostopäätöstä. Kiinteistönomistajan kanssa on saatu
neuvoteltua, että vuokrasopimusta voidaan jatkaa 1.1. – 30.6.2021.
Tekninen lautakunta on tehnyt 11.11.2020 § 56 kunnanhallitukselle
esityksen, että vuoden 2020 talousarvion investointiosaan varattu 30 000
euron määräraha Mäntykodin sisäpihan saneeraukseen siirretään
sosiaalitoimelle asuinkiinteistön hankintaan tukiasunnoksi. Mikäli
kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistalla olevan
Keskitie 15:sta vuokrasopimuksen jatkamisen 30.6.2021 saakka,
kunnanhallituksen ei tarvitse tehdä kunnanvaltuustolle teknisen
lautakunnan esittämää määrärahan siirtoesitystä sosiaalitoimelle
asuinkiinteistön hankintaan tukiasunnoksi.
Tekninen lautakunta on tehnyt 11.11.2020 § 58 kunnanhallitukselle
yhteensä 131 000 euron lisämäärärahaesityksen vuoden 2020
talousarvion investointiosaan.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvion
investointiosassa Mäntykodin sisäpihan saneeraukseen varattu 30 000
euron määräraha käytetään talousarvion investointiosan ylityksien
kattamiseen.

Päätös
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185
Investointiosan määrärahan käytön muutos
Tekn.ltk 11.11.2020 § 57

Talousarvion investointiosaan varattuja määrärahoja tulisi kohdentaa
uudelleen, koska osasta vuodelle 2020 suunnitelluista investoinneista on
jäänyt käyttämättä määrärahaa ja osassa investoinneista määräraha ei ole
riittänyt varatun määrärahan osalta.
Teknisen lautakunnan tulee tehdä muutosesitys kunnanhallitukselle ja
edelleen kunnanvaltuustolle määrärahojen siirrosta. Määrärahojen siirto
koskee seuraavia hankkeita:
Määrärahan alitus:
- Koulukeskuksen IV-nuohous, käyttämättä
(määräraha 45.000 e)
- Koulukeskuksen jakelukeittiön lattia, käyttämättä
(määräraha 15.000 e)
- Mäntykodin remontti, käyttämättä
(määräraha 30.000 e)
- Pake/sairaala/terv.keskus IV-nuohous, käyttämättä
(määräraha 50.000 e)
YHTEENSÄ

11.519,29 euroa
962,40 euroa
14.975,54 euroa
50.000,00 euroa
77.457,23 euroa

Määrärahan ylitys:
- Hammaslääkäritilojen saneeraus
ylitys
92.938,60 euroa
- Vuodeosaston kylpyhuoneiden korjaus ylitys
27.178,80 euroa
- Terv.keskuksen julkisivu + kameravalvonta ylitys
8.245,01 euroa
YHTEENSÄ
128.362,41 euroa
Edellä mainittujen ylitysten kattamiseksi käyttämättä jäänyt määräraha
siirretään siten , että vuodeosaston kylpyhuoneiden korjaukseen 27.178,80
euroa, terveyskeskuksen julkisivuremonttiin+kameravalvontaan 8.245,01
euroa ja loppu 42.033,42 euroa hammaslääkäritilojen saneeraukseen.
Hammaslääkäritolojen lopun ylityksen kattamiseksi haetaan lisämääräraha
erikseen valtuustolta eli 51.000 euroa (50.905.18 e).
Vuodeosaston kylpyhuoneiden korjauksen määrärahan ylitys johtuu siitä,
että vuoden 2019 puolella remonttiin varattua määrärahaa jäi käyttämättä
33.942,26 euroa. Tätä märärahaa ei voitu siirtää enää vuodelle 2020.
Remontti viivästyi pitkien lattian kuivatusaikojen takia. Vuodeosaston oli
myös sovitettava keskenään remonttiaikataulua riittävien potilaspaikkojen
turvaamiseksi.
Hammaslääkäritilojen määrärahan ylitys johtui urakan myöhäisestä
aloituksesta ja näin ollen vuonna 2019 jäi määrärahaa käyttämättä
67.281,50 euroa. Lisäksi hammaslääkäritiloihin jouduttiin tekemään uusia
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laitehankintoja, joita ei oltu osattu ennakoida urakan suunnitteluvaiheessa.
Laitehankintoja oli noin 26.000 euroa.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä yllä mainitut investointiosan muutokset
määrärahojen siirroista ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja –
valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

_______________________________________________________________________________________

KH 07.12.2020
55/02.02.02/2020
Kunnanjohtaja:

Tekninen lautakunta on käsitellyt tässä pykälässä pelkästään
määrärahasiirrot talousarvion investointiosan sisällä. Esittelytekstissä
mainitut määrärahaylitykset ovat tässä pykälässä pelkästään informatiivisia
ja investointiosan lisämäärärahatarpeesta on oma erilllinen pykälänsä.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy lautakunnan esityksen talousarvion
investointiosan määrärahasiirroista ja esittää ne edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös
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186
Lisämääräraha vuoden 2020 investointiosaan
Tekn.ltk 11.11.2020 § 58

Tekninen toimi hakee lisämäärärahaa, jolla saadaan katettua
hammaslääkäritilojen saneeraukseen vuoden 2020 investointiosassa
varatun määrärahan ylitys sekä vesilaitoksen investoinnit ja sosiaalitoimen
osalta entisen Kelan tilan vesivahingon korjauksen yhteydessä tehtäviin
muutostöihin.
Hammaslääkäritilojen saneeraus
Hammaslääkäritilojen saneeraukseen varattu määräraha 50.000 euroa
ylittyi 92.938,60 eurolla. Määrärahasiirtojen jälkeen katettava osa on vielä
51.000 euroa. Selvitys määrärahan ylityksestä on esitetty
määrärahasiirtojen yhteydessä.
Vesilaitoksen investoinnit
Vesilaitoksen osalta määrärahan tarve johtuu siitä, että investointiosaan ei
oltu varattu vesijohtoverkoston korjauksiin määrärahaa vuodelle 2020.
Vuoden 2020 aikana on tehty Kassatien ja Hyväriläntien peruskorjausta ja
samassa yhteydessä urakkaan kuuluvana vesijohtoverkostosaneerauksia.
Näihin töihin liittyen on jouduttu testaamaan sulkuventtiileitä. Testauksen
seurauksena on tullut ilmi rikkoontuneita venttiileitä sekä on tullut
putkistoon vuotoja urakka-alueen ulkopuolella. Osa vuodoista on ollut
piilevinä jo pidempään, mutta ne tulivat ilmi tässä testausvaiheessa.
Vesilaitoksen verkostoon on jouduttu uusimaan useita linjaventtiileitä,
muutama talosulkuventtiili sekä korjaamaan putkivuotoja. Näihin on
mennyt rahaa yhteensä noin 60.000 euroa sisältäen tarvikkeet, kaivutyöt
sekä maa-ainekset ja asfaltoinntit.
Entinen Kelan tila
Tuusniemen kunnantalolla enstissä Kelan tiloissa sattui vesivahinko
loppukesällä 2020. Vesivahingon korjaukset menevät vakuutusyhtiön
korvattavaksi. Vesivahingon yhteydessä joudutaan uusimaan
keittiökalusteiden alakaapistot. Yläkaapistojen uusiminen jää kuitenkin
kunnan kustannettavasksi. Vesivahinkokorjasuten yhteydessä joudutaan
uusimaan WC-tilojen lattia, josta materiaalit korvaa vakuutus. Tässä
yhteydessä on tarkoituksenmukaista leventää oviaukkoja wc-tiloihin
pyörätuolia käyttäviä asiakkaita varten. Samalla wc-tilojen lattioihin
rakennetaan lattiakaivot vastaavan vahingon varalta sekä tilojen siivouksen
helpottamiseksi. Remontin yhteydessä varaudutaan uusimaan myös
aulatilan muovimatto, jotta aulan ja kätävän matotuksesta saadaan
yhtenäinen. Aulatilan matto ei mene vakuutuksen piiriin. Määrärahan tarve
tälle investoinnille on 20.000 euroa.
Tekninen toimi hakee lisämäärärahaa seuraavasti:
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Hammaslääkäritilojen saneerauksen määrärahan ylitykseen 51.000 e
Vesilaitoksen venttiileiden ja verkostokorjaus investointiin
60.000 e
Entisen Kelan tilan korjaus ja muutostyön investointiin
20.000 e

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä lisämäärärahan hakemisen edellä esitetyn
mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen ja –valtuuston
vahvistettavaksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

_______________________________________________________________________________________

KH 07.12.2020
57/02.02.02/2020

Kunnanjohtaja:

Tekninen lautakunta on esittänyt 11.11.2020 § 58 yhteensä 131 000 euron
lisämäärahaa vuoden 2020 talousarvion investointiosaan.
Mikäli kunnanhallitus päättää hyväksyä tämän kokouksen esityslistalla
olevan Keskitie 15:sta vuokrasopimuksen jatkamisen 30.6.2021 saakka,
kunnanhallituksen ei tarvitse tehdä kunnanvaltuustolle teknisen
lautakunnan esittämää määrärahan siirtoesitystä sosiaalitoimelle
asuinkiinteistön hankintaan tukiasunnoksi.
Kunnanjohtaja on ehdottanut eri pykälässä, että vuoden 2020 talousarvion
investointiosassa Mäntykodin sisäpihan saneeraukseen varattu 30 000
euron määräraha otetaan huomioon investointiosan
lisämäärärahatarpeesta päätettäessä. Mikäli edellä mainittu kj:n ehdotus
on hyväksytty, ylitykseen tarvittava määrärahan tarve pienenee
talousarvion investointiosassa kyseisen summan eli 30.000 euron verran.
Tämä määrä on jo vähennettynä kj:n päätösehdotuksessa olevassa
summassa.
Talousarviossa on varattu 15 000 euron määräraha
asiakirjahallintaohjelman hankintaan. Dynasty –asian- ja
asiakirjahallintaohjelma on hankittu kuntaan. Sen käyttöönotto ja
hyödyntäminen digitalisoi mm. esityslistat ja pöytäkirjat sekä tarjoaa
tulevina vuosina kunnalle monia mahdollisuuksia toimintojensa
kehittämiseen ja tehostamiseen. Määräraha on ylittynyt ohjelman käyttöön
liittyvän tiedonohjausjärjestelmän (TOJ) työstämisen ja koulutuksen osalta.
Lisäksi ohjelman käyttöön on tarvittu lisää palvelinkapasiteettia Istekki
Oy:lta. Lisämäärärahan tarve on 6000 euroa.
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Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat
lisämäärärahat talousarvion investointiosaan: 21 000 euroa
hammaslääkäritilojen saneeraukseen, 60 000 euroa vesilaitoksen
venttiileihin ja verkostokorjaukseen, 20 000 euroa entisen Kelan tilojen
korjaus- ja muutostyöhön sekä 6000 euroa asiakirjahallintaohjelmaan.
Menot katetaan kunnan kassavaroilla.

Päätös

18

Kokouskutsu/Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 20/2020
Julkinen

19

187
Muutos talousarvion 2020 käyttötalousosaan, tekninen lautakunta
Tekn.ltk 11.11.2020 § 65
Teknisen lautakunnan talousarviossa on varattu määrärahaa ympäristötoimeen yhteensä 81.209 euroa. Tähän mennessä on käyttö ollut 107,8 %
eli 87.556,70 euroa. Ylitystä tässä vaiheessa 6.347,70 euroa.
Ylitystä on tullut toimisto- ja asiantuntijapalveluissa 18.926 euroa. Tämä
ylitys johtuu kiinteistöveroselvityksen kustannuksen (28.000 e) virheellisestä kohdistamisesta talousarviossa. Kulu on kuitenkin sisällytetty
teknisen lautakunnan talousarvioon. Yksityistieosuuksia on myös maksettu
arvioitua enemmän mm. Autiontien perusparannuksen tieyksikköosuusia,
yhteensä 6.380,77 euroa.
Rekennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta on varattu määrärahaa
viranhaltijan palkkoihin 25.294 euroa kun taas vastaavasti Kaavilta
ostopalveluna saatavaan vastaavaan palveluun (toimisto- ja asiantuntijapalveluissa) ei ole osattu varata rahaa oikeaan menokohtaan. Kaavin
rakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteeri aloitti Tuusniemellä 1.7.2020
eli tähän palvelunostoon tulee siirtää määräraha toiselta teknisen toimen
osa-alueelta. Tähän ostopalveluun tarvitaan siirtona noin 31.000 euroa.
Siirtotarve ympäristötoimeen on yhteensä 38.000 euroa. Tämä siirto
voidaan tehdä yhdyskuntateknisistä palveluista, jossa määrärahan käyttö
on tässä vaiheessa 75.6 %. Arviolta tämän palvelualueen määräraha riittää
loppuvuodeksi vaikka siirto ympäristötoimeen tehdään.

Valmistelija

Tekninen johtaja Paula Rissanen, puh. 040 820 6928

Päätösehdotus

Lautakunta päättää hyväksyä määrärahasiirron edellä esitetyn mukaisesti
ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja –valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esityksen.

____________________________________________________________________________________

KH 07.12.2020
65/02.02.02/2020
Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan alaiseen vuoden 2020
talousarvion käyttötalousosaan esitetyt 38 000 euron suuruiset muutokset
esittelyteksin mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Päätös

.
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188
Muutos talousarvion 2020 käyttötalousosaan, sosiaalilautakunta
KH 07.12.2020
71/02.02.00/2020

Sosiaalilautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2020 talousarvion
käyttötalousosaan on tarvetta tehdä määrärahasiirtoja. Lasten ja perheiden
palvelujen talousarvio on ylittymässä 227.800 euroa. Ylityspaine saadaan
katettua sosiaalilautakunnan alaisen toiminnan talousarvion
käyttötalousosan sisältä. Kattaminen tapahtuu siirtämällä lasten ja
perheiden palveluihin määrärahaa talousarvion sisältä seuraavasti:
- vammaispalveluista yhteensä
166.000 euroa
- aikuissosiaalityöstä ja työllisyyspalveluista
20.000 euroa
- muusta sosiaalityöstä
41.800 euroa

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan alaiseen vuoden 2020
talousarvion käyttötalousosaan esitetyt 227.800 euron suuruiset muutokset
esittelyteksin mukaisesti ja esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
Muutoksilla ei ole vaikutusta talousarvion loppusummaan.

Päätös
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189
Muutos talousarvion 2020 tuloslaskelmaosaan, verorahoitus
KH 07.12.2020
72/02.02.02/2020

Kunnan vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosassa valtionosuuksien
määrä perustuu ennakkotietoon vuoden 2019 lopulla
valtiovarainministeriön (VM) vahvistamista valtionosuuksista. Vastaavasti
verotulot on budjetoitu Kuntaliiton veroennustekehikkoon tukeutuen.
Alkuvuodesta 2020 alkanut ja yhä jatkuva koronavirusbandemia ja sen
perusteella valtion tekemät toimenpiteet ovat vaikuttaneet näihin summiin
merkittävästi. Koronaviruspandemian talousvaikutusten vuoksi kunnan
kunnallisverokertymä näyttää jäävän budjetoitua pienemmäksi. Tämän
vuoksi verotulojen määrää on syytä korjata 150.000 euroa alkuperäistä
talousarviota pienemmäksi. Toisaalta valtio on tukenut kuntien taloutta
korotettujen peruspalvelujen valtionosuuksien muodossa kuluvan vuoden
jälkipuoliskolla. Tämä aiheuttaa tarpeen korottaa valtionosuuksia
talousarviomuutoksena 300.000 euroa. Lisäksi VM on myöntänyt kunnalle
kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 340.000 euroa.
Summa maksetaan joulukuun 2020 valtionosuuksien tilityksen yhteydessä.
Nettona edellä mainitut muutokset korottavat verorahoituksen määrää
talousarvion tuloslaskelmaosassa 490.000 euroa verrattuna alkuperäiseen
talouarvioon. Vastaavasti edellä mainittujen muutosten
seurannaisvaikutuksena talousarvion tuloslaskelmaosassa tilikauden
alijäämä pienenee 490.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosaan
esittelytekstin mukaiset muutokset ja esittää ne edelleen valtuuston
hyväksyttäväksi.

Päätös
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190
Kumppanikutsu Pohjois-Savon kunnille Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo -kehittämistyöhön
KH 07.12.2020
70/02.05.02.00/2020
Tausta
Pohjois-Savon väestö on valtakunnallisesti tarkasteltuna maan sairain.
Erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta Pohjois-Savossa
tilanne on huono. THL:n laatima väestön mielenterveysongelmia kuvaava
mielenterveysindeksi on Pohjois-Savossa 161, maan keskiarvon ollessa
100. Lisäksi päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat sekä päihdemyönteisyys
ovat yleistyneet. Pohjois-Savon työikäisen väestön yleisin
sairauspoissaolojen syy on mielenterveyssyyt. Hyvällä mielellä PohjoisSavo kehittämistyöllä halutaan muuttaa suunta yhdessä, painottaen
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä pitkäjänteisellä ja vaikuttavalla
hankekokonaisuudella. Kehittämisohjelmaa toteutetaan 10 vuoden
aikajänteellä. Ensimmäinen kahden vuoden jaksoon (2021-2022)
hankkeelle haetaan nyt Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).
Tähän työhön tarvitaan mukaan kaikki Pohjois-Savon kunnat, 3. sektori,
yritykset ja ennen kaikkea asukkaat. Yhteisen hankevalmistelun on
mahdollistanut Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo esiselvityshanke (1.7.202031.12.2020), jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELYkeskus, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.
Tavoitteet
Hyvällä mielellä - Pohjois-Savo kehittämistyön päätavoitteena on PohjoisSavon maakunnan asukkaiden mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden
vahvistuminen sekä päihteiden käytön väheneminen. Muutosta
mielenterveyden väestötason indikaattoreissa tavoitellaan kymmenen
vuoden tähtäimellä. Painopiste on kuntien pysyvien rakenteiden
kehittämisessä ja tukemisessa, verkostojen vahvistamisessa ja asukkaiden
kanssa yhdessä tekemisessä.
Kehittämistyö alkaa 2021 kuntakartoituksella, jossa poikkihallinnollisessa
yhteistyössä tarkastellaan, millä ennaltaehkäisevän toiminnan alueella
kussakin kunnassa tarvitaan muutosta ja hankkeen tukea muutokseen.
Hanke tarjoaa kunnille mielenterveysjohtamisosaamista, kaikille
kuntalaisille mielenterveystaitoja ja -osaamista helposti saavutettavilla
koulutuksilla. Monitasoinen ja –kanavainen viestintä on merkittävä
muutoksen tukemisen työväline. Keskeinen hankkeen tavoite on vahvistaa
kuntien hyvinvointityötä ja tukea kuntien, 3. sektorin ja yritysten
hyvinvointityötä kokonaisvaltaisesti. Asukkaat otetaan kehittämistyön
suunnittelijoiksi, toimijoiksi ja kokemusasiantuntijoiksi kaikissa hankkeen
vaiheissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset, 18-63 -vuotiaat ja
erityisesti työelämän ulkopuolella olevat pohjoissavolaiset. Hankkeen
toimenpiteet kohdentuvat lisäksi laajasti koko työikäiseen Pohjois-Savon
väestöön. Tavoitteena on ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia ja
päihteiden käyttöä tukemalla mm. osallisuuden ja mielenterveyttä
vahvistavien elintapojen toteutumista.
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Hankkeen organisoituminen
Yhteisen suunnittelun pohjalta tulevan kehittämishankkeen
hallinnointivastuu on päätetty antaa Kuopion kaupungille. Hankkeen
osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu
ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Hankkeen kustannusarvio
Hankebudjetin kokonaisuus on 3.464.800 € vuosille 2021-2022.
Hankkeen hallinnoijan (Kuopion kaupunki) kustannusarvio
Henkilöstökustannukset: Projektipäällikkö, projektikoordinaattori,
projektisihteeri ja neljä muutosvalmentajaa sekä kaksi
viestintäasiantuntijaa.
Ostopalvelut (viestintä, tapahtumat, ryhmätoiminnat,
asiantuntijakustannukset) 900.000 €
Matkakustannukset 40.000 €. Matkakustannuksilla varmistetaan
hankehenkilöstön liikkuminen ja jalkautuminen joka puolelle Pohjois-Savoa
– jokaiseen kuntaan.
Osatoteuttajien kustannusarviot (2021-2022)
Itä-Suomen yliopisto
500 000 €
Savonia ammattikorkeakoulu
500 000 €
Humanistinen ammattikorkeakoulu
200 000 €
Hankerahoitus koostuu ESR-rahoituksesta (80%) ja omarahoituksesta
(20%), jolloin ESR-rahoituksen osuus on 2 771 840 € ja omarahoitus 692
960 €. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat hankkeen hallinnoija,
Kuopion kaupunki (216 968 €), osatoteuttajat Itä-Suomen yliopisto
(100 000 €), Savonia ammattikorkeakoulu (100 000 €) ja Humanistinen
ammattikorkeakoulu (40 000 €) sekä Pohjois-Savon kunnat. Hankkeen
rahoitusmallissa kuntarahoitus 452.960 € jakautuu Pohjois-Savon kuntien
kesken asukaslukuun suhteutettuna. Tuusniemen kunnan rahoitusosuus
on 1.794 euroa vuodelle 2021 ja 2.690 euroa vuodelle 2022 eli yhteensä
4.484 euroa. Mikäli joku kunta ei osallistu hankkeeseen, rahoitusosuus ei
kasva muiden hankkeeseen osallistuvien kuntien osalta, vaan
kokonaisbudjetti pienenee.
Ottaen huomioon, että Tuusniemen kunnan mielenterveysindeksi on yli
220, ollen Suomen korkein, on kunnan perusteltua osallistua hankkeeseen,
jolla tämän ongelman juurisyihin puututaan. Hankkeeseen tarvittava
kuntaosuuden määräraha on sisällytetty kunnan vuoden 2021
talousarvioehdotukseen.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047
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Kunnanhallitus päättää, että Tuusniemen kunta osallistuu Hyvällä mielellä Pohjois-Savo -hankkeeseen, edellyttäen että valtuusto myöntää
talousarviossa vuosille 2021 ja 2022 tarvittavan määrärahan.
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191
Henkilöstöohjelman päivitys
KH 07.12.2020
73/01.00.00/2020

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2012 § 51 hyväksynyt kunnan
henkilöstöohjelman. Edellisen kerran henkilöstöohjelman päivitys on
hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 9.12.2019 § 175.
Henkilöstöjärjestöjen edustajat ja keskushallinto ovat valmistelleet
ohjelman päivitystä. Henkilöstöohjelmaluonnos on käsitelty YHTYtoimikunnassa 17.11.2020 ja johtoryhmän kokouksessa 25.11.2020.
Vuonna 2021 henkilöstön yhteiset virkistys-/liikuntailtapäivät järjestetään
toimipaikkakohtaisesti, viime vuosina on järjestetty koko kunnan
henkilöstön yhteiset liikuntailtapäivät.
Palkkausjärjestelmän kehittämistä jatketaan niiden henkilöstöryhmien
osalta, joilla TVA-menettely on vielä käymättä. Kiinteistönhoitajien TVAmenettely on käynnissä, ja valmistelun tulos tuodaan kunnanhallituksen
päätöksentekoon tammikuussa 2021.
Päivityksessä on täsmennetty KVTES:n mukaiseksi, miten
tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos viranhaltijan/työntekijän
tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi.
Luvussa 3.8.3 on täsmennetty menettelytapoja vuosilomien säästämisessä
ja siirtämisessä. Vuosilomia ei enää säästetä, siirretä tai kerrytetä
eläkkeelle jääntivuoteen. Ohjelmaan on lisätty uusi alaluku 3.8.12
”Sivutoimilupa virka-/työsuhteessa”. Myös sairauslomaohjeistusta on
täsmennetty muun muassa koronaviruspandemian vaikutukset
huomioiden.
Henkilöstöohjelmaluonnos 2021 on esityslistan liitteenä. Sen liitteet ovat
nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Tuusniemen kunnan henkilöstöohjelman
2021 liitteineen siten, että se tulee voimaan 1.1.2021.

Päätös

Liitteet
Liite[6]

Henkilöstöohjelma uusin 2021 (2)
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Kokousaikataulu kevät 2021
KH 07.12.2020
74/00.01.01/2020
Kunnanhallituksen ja –valtuuston kokousaikataulut on päätetty vuosille
2019 ja 2020 etukäteen koko vuodeksi. Tämä käytäntö on osoittautunut
kunnan vuosiaikataulun kannalta toimivaksi. Keväällä 2021 on kuntavaalit,
joten tällä kertaa esitetään, että kokousajat päätettäisiin nyt vain kevääksi
2021. Kunnanhallituksen kokouksia pidetään noin 3-4 viikon välein ja
kunnanvaltuuston kokouksia noin 5-6 kertaa vuodessa. Kunnanvaltuusto
käsittelee edellisen vuoden tilinpäätöksen yleensä kesäkuussa.
Valtuustokauden vaihtumisen takia vuoden 2020 tilinpäätös on tarkoitus
käsitellä kunnanvaltuuston toukokuun 2021 kokouksessa. Vastaavalla
tavalla on toimittu myös vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen.
Kunnanhallituksen kokoukset:
Ma 11.1.2021 klo 17:00
Ma 25.1.2021 klo 17:00
Ma 15.2.2021 klo 17:00
Ma 1.3.2021 klo 17:00
Ma 22.3.2021 klo 17:00
Ma 12.4.2021 klo 17:00
Ma 3.5.2021 klo 17:00
Ma 17.5.2021 klo 17:00
Kunnanvaltuuston kokoukset:
Ma 15.3.2021 klo 17:00
Ma 24.5.2021 klo 17:00
Mahdollisista muutoksista sovitaan hallituksen/ valtuuston puheenjohtajan
ja kunnanjohtajan kesken sekä ilmoitetaan toimielimen jäsenille.
Seuraavan kerran kokousaikatauluja tarkastellaan kuntavaalien jälkeen.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209 047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen kokousaikataulut
esitetyssä muodossa ja esittää valtuuston kokousaikataulut edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös
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Lausuntopyyntö sisäministeriön ehdotuksesta Pohjois-Savon pelastusalueen
yhteistyösopimukseksi
KH 07.12.2020
75/09.05.00.00/2020

Sisäasiainministeriö on kirjeellään 17.11.2020 pyytänyt Pohjois-Savon
pelastustoimen alueen kunnilta lausuntoa alueen pelastustoimen
yhteistyösopimukseksi 15.12.2020 mennessä.
Valtioneuvosto muutti 25.6.2020 tekemällään päätöksellä (528/2020)
pelastustoimen aluejakoa ja siirsi muun muassa Joroisten kunnan EteläSavon pelastustoimen alueelta Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen.
Päätöksessä on asetettu määräaika pelastuslain (379/2011) 24 § 3
momentissa tarkoitettujen voimassa olevien sopimusten muuttamiselle
lokakuun loppuun mennessä vuonna 2020.
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta ilmoitti sisäministeriön
pelastusosastolle 12.11.2020, että Pohjois-Savon aluepelastustoimen
alueeseen kuuluvat kunnat eivät ole päässeet sopimukseen
yhteistoiminnan järjestämisestä. Tästä syystä valtioneuvoston tulee
päättää yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista
pelastuslain 24 §:n 4 momentin perusteella.
Sisäministeriön ehdotuksen mukaan valtioneuvosto tekisi päätöksen
(liitteet) Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen kuuluvien kuntien
pelastustoimen yhteistoiminnan järjestämisestä 1.1.2021 alkaen PohjoisSavon aluepelastuslautakunnan kunnille esittämän sopimuksen mukaisesti
(liite). Valtioneuvoston päätös olisi voimassa, kunnes asianomaisilla
kunnilla on sopimus pelastustoimen järjestämisestä.
Tuusniemen kunnan lausunto:
Tuusniemen kunnanvaltuusto päätti 14.9.2020 § 33, ettei se hyväksy
alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotusta, koska
maksuosuusperuste ei ole tasapuolinen. Tuusniemen kunta toteaa
lausuntonaan, että Pohjois-Savon pelastustoiman maksuosuusjärjestelmä
tulee muuttaa asuakaslukuperusteiseksi 1.1.2021 alkaen. Muilta osin
Tuusniemen kunta hyväksyy sisäministeriön ehdotuksen.
Perlacon Oy:n tekemän vertailun mukaan Tuusniemen kunnan palo- ja
pelastustoimen nettomenot asukasta kohden olivat vuonna 2018 110
euroa/asukas. Manner-Suomen kuntien keskiarvo oli 88 euroa/asukas ja
viiteryhmän (57 kuntaa) menot olivat 93 euroa/asukas.
Sisäministeriön esittämä maksuosuusjärjestelmä ei ole oikeudenmukainen,
sillä se ei vastaa Pohjois-Savon nykytilannetta tai kustannusten todellista
jakaumaa. Maksuosuusperuste määräytyy nyt siten, että pelastustoimen
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nettokustannukset, jotka eivät sisällä poistoja, jaetaan kuntien kesken
siten, että 94 % kustannuksista jaetaan vuoden 2010 lopullisten
kokonaismaksuosuuksien ja 6 % asukasluvun suhteessa.
Maksuosuusperusteesta päättämisen jälkeen tilanne on kuntaliitosten
myötä oleellisesti muuttunut ja kuntien määrä on vähentynyt vuodesta
2010. Myös alueen reunakuntien väestön määrä on laskenut merkittävästi
väestön keskittyessä alueen maakuntakeskukseen.
Alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimukseen on yritetty saada
muutosta, mutta asiaa valmistellut kuntien ja alueen pelastustoimen
edustajista koostunut työryhmä ei esittänyt siihen muutosta, sillä muutosta
vaatineiden kuntien asukasluku ei ole vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasmäärästä, vaikka 2/3 jäsenkunnista
olisi sitä kannattanut. Muutos on kaatunut suurten kuntien vastustukseen,
joille vanha malli on muiden kuntien kustannuksella suotuisa.
Kolmessatoista maakunnassa 18:sta pelastustoimen maksuosuus jaetaan
asukaslukujen suhteessa, viidessä maakunnassa vähintään 50 %:sti
asukaslukujen suhteessa. Yhteistoimintasopimuksen
maksuosuusjärjestelmän tulee olla yhtenevä ja tasapuolinen eri
alueellisissa pelastustoimissa.
Sisäministeriö esittää uuden maksuosuusjärjestelmän käyttöönottoa myös
Pohjois-Savossa 1.1.2024 alkaen. Tuusniemen kunnan mielestä uusi
maksuosuusjärjestelmä tulee ottaa käyttöön välittömästi eli vuoden 2021
alusta alkaen.
Tuusniemen kunta toivoo, että Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunta
käsittelee sisäministeriön ehdotuksen ennen valtioneuvoston käsittelyä.
Nykyinen Pohjois-Savon aluepelastustoimen maksuosuusperuste, jota
sisäministeriö esittää jatkettavaksi vuoteen 2024 saakka, kohtelee
epätasa-arvoisesti asukasluvultaan pienempiä kuntia ja on hyvän
kunnallishallinnon vastainen.
Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa esittelytekstissä olevan lausunnon
sisäministeriön ehdotusluonnokseen Pohjois-Savon pelastustoimen
yhteistoiminnan järjestämisestä.

Päätös
Jakelu:

kirjaamo@interimin.fi
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä
Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnan puheenjohtaja,
kuntaministeri Sirpa Paatero
Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnan
varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Minna Karhunen
Kuntatalouden ja hallinnon neuvottelukunnan sihteeri Anu
Hernesmaa
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Liite[7]
Liite[8]
Liite[9]
Liite[10]

Lausuntopyyntö 17.11.2020
VN päätösluonnos 17.11.2020
Muistioluonnos 17.11.2020
Yhteistyösopimusluonnos
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Keskusvaalilautakunta: erojen myöntäminen jäsenyydestä ja uusien jäsenten valinta
KH 07.12.2020
76/00.02.00/2020

Vaalilain (1998/7149) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan
kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen
määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenistä valtuuston
on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Sekä
jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä.
Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet edustaisivat
edellisissä kuntavaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, se yleensä
edellyttää, että kukin jäsen ja varajäsen edustavat eri äänestäjäryhmää.
Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla
edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta
edustajaa.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn
kyseisissä vaaleissa.
Kunnanvaltuusto on valinnut 19.6.2017 § 22 toimikaudekseen
keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen:
Eevariitta Jäntti (puheenjohtaja)
Kaija Hassinen (varapuheenjohtaja)
Tomi Räsänen
Pentti Auvinen
Riitta Parviainen (pyytänyt eroa, tilalle valittu Kari Puodinketo kvalt
6.5.2019 § 16)
Varajäsen kutsumisjärjestyksessä:
1. Liisa Heiskanen
2. Martti Kähkönen
3. Timo Holopainen
4. Maarit Miettinen
5. Pekka Mustonen
Keskusvaalilautakunnasta ovat pyytäneet eroa lautakunnan
varapuheenjohtaja Kaija Hassinen, 2. varajäsen Martti Kähkönen ja 4.
varajäsen Maarit Miettinen.
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Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 1) myöntää
Kaija Hassiselle eron keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajuudesta
sekä Martti Kähköselle eron keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenyydestä
ja Maarit Miettiselle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä ja 2)
valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden varapuheenjohtajan, 2.
varajäsenen ja 4. varajäsenen.

Päätös
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Kuntavaalit 2021/ Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta
KH 07.12.2020
78/00.02.01/2020

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaalien ennakkoäänestys
kotimaassa tapahtuu 7. – 13.4.2021.
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Laitoksessa toimitettavaa kotiäänestystä varten kunnanhallituksen on
hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan että –toimikunnan jäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puolueita.
Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tarkastellaan erikseen, samoin myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä
varsinaisissa että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä, kumpiakin
vähintään 40 %.
Vaalilautakunnan ja –toimikunnan varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja –
toimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.
Sama henkilö voidaan valita sekä vaalilautakuntaan että –toimikuntaan.
Tuusniemen kunnassa on ollut edellisissä vaaleissa vain yksi alue,
Tuusniemi. Näin ollen tarvitaan yksi vaalilautakunta.
Ennakkoäänestyspaikkoja on ollut yksi, lautakuntien kokoushuone.
Vaalitoimikuntia on niin ikään ollut vain yksi, palvelukeskuksen/sairaalan
vaalitoimikunta, joka huolehtii myös kotiäänestyksen toimittamisesta.
Kunnanhallituksen on jokaisia vaaleja varten tehtävä erikseen tehtävä
päätös yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Vaalien
äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi selvitetään mahdollisuudet järjestää
ennakkoäänestys muutamana päivänä virastotalon lisäksi myös joillakin
Tuusniemen kylillä. Selvitettävänä on mm. tietoliikenneyhteyksien
toimivuuden varmistaminen. Kunnanhallitukselle tuodaan esitys yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista tammikuussa 2021.
Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036
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Saatavien poistaminen kunnan kirjanpidosta
KH 07.12.2020
77/02.06.04.00/2020

Kunnan kirjanpidossa on saatavia, joiden perintä ei kunnan perintätoimista
huolimatta ole tuottanut tulosta. Hyvän kirjanpitotavan mukaista on poistaa
tällaiset saatavat kirjanpidosta. Saatavien perintä jatkuu, vaikka ne
poistetaan kunnan kirjanpidosta.
Kunnan kirjanpidosta voidaan edellä mainitulla perusteella poistaa
seuraavat vuodelta 2018 olevat saatavat:
Saatavat laskulajeittain vuodelta 2018
Korkolaskut
Huoneistovuokrat
Tontivuokrat
Vesihuoltolaskut
Sekalaiset laskut, tekninen toimi
Sekalaiset laskut, yleishallinto
Sekalaiset laskut, koulutoimi
Lasten päivähoitolaskutus
Vanhustyölaskutus
YHTEENSÄ

euroa
80,03
3078,58
159,37
1310,17
3710,55
1240,00
120,00
2201,25
2485,04
14 384,99

Hallintosäännön 20 §:n mukaan kunnanhallitus päättää saatavien
poistamisesta tileistä niiden saatavien osalta, joista on saatu
perintätoimiston luottotappiokirjaussuositus tai ulosottomenettelyllä päätös
asiakkaan maksukyvyttömyydestä.
Valmistelija

Hallintojohtaja Sirpa Hartojoki, puh. 044 7209 036

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää poistaa tileistä edellä mainitut kunnan saatavat
yhteensä 14 384,58 euroa. Saatavien perintää kuitenkin jatketaan.

Päätös

Kokouskutsu/Esityslista
Kunnanhallitus

Nro 20/2020
Julkinen

35

197
Ilmoitusasiat
KH 07.12.2020

Lautakuntien pöytäkirjat
1. Tekninen lautakunta 11.11.2020
2. Sivistyslautakunta 12.11.2020
Kokousten pöytäkirjajäljennökset:
1. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 11.11.2020
2. Siilinjärven kunta: Maaseutulautakunta 12.11.2020
3. Pohjois-Savon liitto: Maakuntavaltuusto 17.11.2020
4. Servica Oy: Osakaskokous 11.11.2020
5. Sakupe Oy: Osakaskokous 18.11.2020
6. Vaalijalan kuntayhtymän hallitus 18.11.2020

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:
-

Muut tietoon saatettavat asiat:
1. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä: Yhtymävaltuuston esityslista
26.11.2020
2. Valtiovarainministeriö: Päätös kuntien
harkinnanvaraisen
valtionosuuden korotuksen myöntäminen vuonna 2020, mom. 28.90.30
(VN/13684/2020)
3. Savo-Pielisen jätelautakunta: Kokouskutsu 3.12.2020
4. Kuopion kaupunki: Pöytäkirjanote Kuopion kaupungin ja Tuusniemen
kunnan välinen yhteistoimintasopimus terveydenhuollossa
5. Maatalousyrittäjien eläkelaitos: Lausuntopyyntö lomituksen
paikallisyksikkörakenteen kehittäminen 26.11.2020
6. Savon koulutuskuntayhtymä: Kutsu koulutuskuntayhtymän valtuusto
1.12.2020
7. Pohjois-Savon pelastuslaitos: Pöytäkirjanote Pohjois-Savon
pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioesitys
8. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Päätös tartuntatautilain 58 §:n mukainen
päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle (ISAVI/8306/2020)
9. Pohjois-Savon liitto: Väestönmuutosten ennakkotiedot Pohjois-Savossa
tammi-lokakuu 2020
10. Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kirje sosiaali- ja terveysministeriön
toimeksianto 9.11.2020 aluehallintovirastoille liittyen rajoittamislain ja
Paras-puitelain velvoitteiden jatkumiseen
11. Pohjois-Savon liitto: Kuukausikirje marraskuu 2020
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Kunnanhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa
pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

