KUNTALAIN 118 §:N MUKAINEN ARVIOINTIMENETTELY
Khall 13.6.2019 § 75
Valmistelu ja lisätiedot:
vt. kunnanjohtaja Ulla Norrbo (etunimi.sukunimi@honkajoki.fi)

Kuntalain (410/2015) 118:n mukaan, jos kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavat kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahten vuotena peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, tulee kunnan ja valtion yhdessä selvittää
kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi.
Valtiovarainminiseriö tulee alkusyksyllä asettamaan kuntalain 118
§:n mukaisen arviontiryhmän. Arviontiryhmän asettamista varten
kuntaan lähetetään myöhemmin kesäkuussa kirje, jossa pyydetään
*kunnan kannanottoa esitykseen arviontiryhmän puheenjohtajasta,
*ilmoittamaan kunnan jäsen ryhmään sekä
*ilmoittamaan muut kunnasta ryhmän toimintaan osallistuvat kaksi
muuta henkilöä.
Yhteyshenkilönä ministeriössä toimii neuvotteleva virkamies Vesa
Lappalainen.
Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee arviontimenettelyn käynnistymiseen liittyvän tiedotteen tietoon saatetuksi ja linjaa talouden tasapainottamiseen liittyvää valmistelua.
Päätös: Hyväksyttiin.
____________________
Khall 15.8.2019 § 100
Kuntalain mukaan arviointimenettelyä varten nimettävän arviointiryhmän jäsenistä yhden nimeää valtiovarainministeriö ja yhden asianomainen kunta. Lisäksi valtiovarainministeriö nimeää asianomaista kuntaa kuultuaa arviontiryhmän puheenjohtajaksi mainituista tahoista riippumattoman henkilön. VM tulee nimeämään arviointiryhmän sihteerin ja tarvittavat asiantuntijat. Tarkoituksena on, että arviointityöryhmän työ suoritetaan lopppuun 31.1.2020 mennessä.
Valtiovarainministeriö esittää arviointiryhmän puheenjohtajaksi nimettävän HM Kimmo Behm (ent. Nurmijärven kunnanjohtaja) ja
VM:n edustajaksi neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen.
VM pyytää 16.8.2019 mennessä kunnan kannanottoa em. puheenjohtajasta sekä ilmoitusta kunnan jäsenestä arviointiryhmään.
Kunta voi lisäksi nimetä harkintansa mukaan enintään kaksi muuta
henkilöä, joilla on oikeus olla läsnä arviointiryhmän kokouksissa.
Viimeksimainituista yhden tulee edustaa kunnan henkilöstöä. Laissa
mainittuna kunnan edustajana toimii kuitenkin vain yksi kunnan ni-

meämä edustaja. VM korvaa arviointiryhmän varsinaisen jäsenen
matka- ja majoituskustannukset sekä maksaa päivärahan.
Kunnan työtekijöiltä on pyydetty ehdotuksia työntekijöiden edustajasta 9.8.2019 mennessä. Henkilökunnan edustajaehdokkaiksi on esitetty seuraavia: kirjanpitäjä Anne-Mari Riihimäki, toimistosihteeri Päivi Järvenpää sekä rkm Tapio Kallioniemi.
Ehdotus: Kunnanhallitus
1. ilmoittaa kantanaan, että HM Kimmo Behm voi toimia arviointiryhmän puheenjohtajana,
2. nimeää kunnan edustajan arviointiryhmään sekä
3. nimeää kaksi muuta arviointiryhmän kokouksiin osallistuvaa kunnan edustajaa, joista toinen on kunnan henkilökunnan edustaja.
Päätös:
1. Hyväksyttiin.
2. Kunnan edustajaksi arviointiryhmään nimettiin kunnanhallituksen
puheenjohtaja Arimo Koivisto.
3. Kahdeksi muuksi arviointiryhmän kokouksiin osallistuviksi kunnan
edustajiksi nimettiin kunnanjohtaja Ulla Norrbo ja rakennusmestari
Tapio Kallioniemi, joka on kunnan henkilökunnan edustaja.
Täytäntöönpano:

Ote 16.8.19 mennessä valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolle, kunnan
edustajat, kotisivut

