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Pohjois-Savon liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä taloussuunnitelma 2020-2022, liite 1
74/02.02.00/2019
Maakuntahallitus 17.06.2019 § 82
Valtuuston on kuntalain 110 §:n mukaan hyväksyttävä talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Liiton toiminnan arvioidaan pysyvän suunnittelukauden ajan tavanomaisena normaalina toimintana. Mahdollisen uuden soteuudistuksen valmistelun vaikutukset liiton toimintaan selvinnee talousarvion laadinnan yhteydessä.
Pääsääntöisesti projektien menot ja tulot ovat yhtä suuret, mutta osa menoista jää hallinnon
vastattavaksi projektien omarahoitusosuuksina. Kunnilta peritään maksuosuuksia sekä varsinaiseen toimintaan että Pohjois-Savon kehittämisrahaston menoihin.
Rakennerahastokauden 2014-2020 ja uuden rakennerahastokauden 2021–2027 vaikutukset talouteen
Rakennerahastokaudella 2014-2020 EU:lta saatu rahoitus ei kattanut täysimääräisesti rakennerahastotoiminnasta aiheutuvia menoja, kuten aiemmalla rakennerahastokaudella,
vaan liiton varoin katettavaksi jäi mm. vuonna 2019 n. 119.000 €. Suomen rakennerahastoohjelman seurantakomitea on tehnyt päätöksen nostaa vuosien 2019 ja 2020 teknisen tuen
3 %:sta 4%:iin, ja se voi pienentää liitolle jäävää rahoitusosuutta n. 90.000 €/vuosi.
Vaikutus kuluvan vuoden maksuihin selvinnee kuitenkin vasta loppuvuoden aikana.
Uuden rakennerahastokauden mahdollisia vaikutusta ei oteta vielä huomioon taloussuunnitelmavuosissa 2021 ja 2022. Uuden rakennerahastokauden vaikutus selvinnee vuoden
2021 talousarvion laadinnan yhteydessä.
Joroisten kunnan siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan
Joroisten kunta on esittänyt valtioneuvostolle halunsa siirtyä Etelä-Savon maakunnasta
Pohjois-Savon maakuntaan. Samalla Joroinen tulisi myös liiton omistajakunnaksi. Joroisten
valtuusto on tehnyt päätöksen maakuntajaon muuttamisesta kokouksessaan 29.4.2019,
joten on mahdollista, että valtioneuvosto ehtii tehdä päätöksen siten, että muutos voidaan
ottaa huomioon talousarvion 2020 valmistelussa. Laajentuminen vaikuttaa mm.
maakuntakaavoituksen selvitysten lisääntymiseen, aluekehityksessä ja edunajamisessa
käsiteltävien asioiden lisääntymiseen, yhteistoiminnan tarpeen lisääntymiseen ja eräiden
hallinnon kustannusten nousemiseen. Joroisten kunnan maksuosuus n. 45.000 € lisätään
kuntien maksuosuuksiin sellaisenaan, ja se kattanee pääosan lisääntyvistä kustannuksista.
Peruspääomamaksu on n. 600€.
Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuden määrä 2020
Vuosien 2017 - 2019 talousarvioissa jäsenkunnilta peritään varsinaiseen toimintaan
2.359.232 €. Vuoden 2020 talousarviossa ehdotetaan perittäväksi 1 % korkeampi maksuosuus, eli 2.382.824 €. Maksuosuuden korotuksen merkittävimmät perusteet ovat mm. lomarahaleikkauksen päättyminen v. 2020, ja maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun tulojen poistuminen, joilla on katettu mm. liiton toimitilakustannuksia ja talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuksia. Lisäksi maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokousten
pitäminen myös muualla maakunnassa lisää kokouskustannuksia.Tämä korotusesitys ei
sisällä Joroisten kunnan mahdollista maksuosuutta.
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Pääministeri Rinteen hallituksen päätökset soteuudistuksen valmistelun vaikutuksesta liiton
toimintaan selvinnee kesän aikana talousarvion laatimiseen mennessä.
Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 käsittelyaikataulu
Luonnos talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020-2022 käsitellään seuraavaksi
syyskuun maakuntahallituksessa 23.9.2019 ja hyväksytään maakuntavaltuustossa
18.11.2019. Pohjois-Savon liiton perussopimuksen 28 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi siten, että talousarvio ja -suunnitelmaehdotus on toimitettava jäsenkunnille
15.10. mennessä.
Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuuden määrä 2020
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon on vuonna 2019 peritty jäsenkunnilta 260.000 €, mikä
määrä ehdotetaan perittäväksi myös talousarviovuonna 2020.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan edellä olevin
periaattein. Jäsenkunnille ilmoitetaan, että maksuosuuksien määrä nousee 1%:n ja, että
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon peritään jäsenkunnilta sama määrä kuin vuonna 2019.
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät asiat tarkentuvat uuden hallituksen
päätösten tarkentuessa ja uuden rakennerahastokauden valmistelun edetessä.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 23.09.2019 § 109
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Joroisten kunnan siirtämisestä Pohjois-Savon maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien, ja tämä on otettu huomioon taloussuunnitelmavuosissa
45.000 €:n tulona ja 5.000 euron menona luottamushenkilöpalkkioihin ja 21.000 euroa
menona palvelujen ostoihin. Talousarviossa on otettu tulona huomioon myös rakennerahaston teknisen tuen osuuden kasvuna 90.000 €.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, että vuoden 2020 talousarvion valmistelua jatketaan siten, että
liitteenä 1 oleva talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma
vuosille 2020-2022 lähetetään jäsenkunnille lausunnon antoa varten. Mahdolliset kuntien
kannanotot asiakirjaan tulee toimittaa liittoon 16.10.2019 mennessä.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

Marja Berg saapui kokoukseen klo 9.37 tämän asian käsittelyn aikana.

Pohjois-Savon liitto

PÖYTÄKIRJAOTE

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 82
§ 109

17.06.2019
23.09.2019

Tarkastamattomasta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa:
Kuopiossa 25.9.2019

Pekka Kaikkonen
pöytäkirjanpitäjä
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot (§ 109, 110, 114-119)
Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai
jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Oikaisuvaatimusohjeet (§ 106-108, 111-113)
Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukselta, Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeellä tai laitettu
nähtäville yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen (137 §).
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
*
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
*
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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