Viisarin alueen kunnat

PYYNTÖ, KUNTARAHOITUSSITOUMUS

Taustaa
Leader Viisari tarjoaa toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Se on paikallisen
kehittämisen moottori: aktivoija, innostaja, rahoittaja ja toteuttaja. Leader Viisari toteuttaa
laatimaansa paikallista kehittämisstrategiaa. Toimintaa ohjaavat yhteisölähtöisen paikallisen
kehittämisen eli Leader-toimintatavan periaatteet: monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen
kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, alhaalta ylös lähestymistapa ja verkostoituminen. Leader-toimintatapaa on toteutettu EU:ssa vuodesta 1991 ja
Suomessa vuodesta 1996. Myös tulevalla EU:n rahoituskaudella 2023–2027 Leader-toiminta kattaa
Manner-Suomessa kaikki maaseutualueet. Leader Viisarin alueen kuntia ohjelmakaudella 2014-2020
ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.
Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden ja
yritysten voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden ja yritysten hankkeita ja
neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii
hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Ohjelmakauden 2023-2027 kuntaraha
Kuntarahoitus tähän laskelmaan on jaettu asukasluvun tilanteesta 31.12.2021.Huomioittehan, että
kuntaraha laskutetaan vuosittain edellisen vuodenvaihteen asukaslukujen perusteella. Vuosittainen
kuntarahan kokonaismäärä määräytyy MMM:n myöntämän rahoituskehyksen mukaisesti.

Kunta
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi
Kyyjärvi
Pihtipudas
Saarijärvi
Viitasaari
Äänekoski

2,83 %
8,14 %
3,41 %
2,35 %
2,66 %
8,36 %
19,66 %
13,08 %
39,51 %
100,00 %

€
31 713,32
91 293,72
38 244,67
26 318,91
29 826,48
93 736,92
220 493,44
146 665,03
443 115,61
1 121 408,09

Päättyneen ohjelmakauden kuntarahat
Leader Viisari on laskuttanut kunnilta päättyneen ohjelmakauden kuntarahat aiempien sitoumusten
mukaisesti. Ohjelmakauden hankkeiden toteutus jatkuu edelleen. Vuoden 2021 aikana ja sen jälkeen
päättyneiden hankkeiden käyttämättä jääneitä varoja ei ole ollut mahdollista uudelleen budjetoinnilla
saada takaisin Viisarin käyttöön. Hankkeista on tämänhetkisen tiedon mukaan jäänyt käyttämättä
julkista tukea siten, että kuntarahan osuus tästä on n. 42.000 euroa. Vielä käynnissä olevien
hankkeiden osalta summa täsmentyy, kun hankkeet päättyvät.
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Siirtymäkauden kuntarahat
Leader Viisari on laskuttanut kunnilta siirtymäkauden kuntarahat aiempien sitoumusten mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi kuitenkin Viisarille hieman haettua pienemmän
rahoituskehyksen. Siirtymäkauden kuntarahaa on siten laskutettu 3.000 euroa enemmän, kuin mitä
siirtymäkauden rahoituskehykseen olisi tarvittu.
Kalatalousryhmän kuntaraha
Leader Viisarin alue on mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmässä. Rahoitukseen on käytetty
kuntarahaa. Ohjelmakaudella 2023-2027 kuntarahan osuus on 800€/ kunta/ vuosi. Julkinen rahoitus
kokonaisuudessaan on 1,5 milj. euroa, josta kuntarahoitus on 10%.
Leader-ryhmänä toimiminen
Leader-ryhmäksi hakeutuminen ja ryhmän strategiatyö ovat olleet kaksivaiheinen prosessi, jonka
aikana laadittiin aluekuvaus – ja analyysin, dynaaminen verkostoanalyysi ja toteutettiin osallistavaa
valmistelua. Leader Viisari hakeutui Leader-ryhmäksi kesällä 2021 ja paikallinen kehittämisstrategia
toimitettiin Maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuussa 2022 ja se on luettavissa osoitteessa
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/12892/Leader_Viisari_Kehittamisstrategia_2023-2027.pdf
Leader Viisari ry pyytää kuntia käsittelemään kuntarahoitukseen sitoutumisen ohjelmakaudelle 2023-2027 ja
Kalatalousryhmän kuntarahoitukseen sitoutumisen sekä toimittamaan päätöksen osoitteeseen viisari@saarijarvi.fi.
Viisari toimittaa kuntarahasitoumukset MMM:lle 14.10.2022 mennessä. Päätöksissä pyydetään huomioimaan ja
kirjaamaan:
kuntarahasitoumukset ohjelmakaudelle 2023-2027; kunnat sitoutuvat rahoituskehyksen 20% osuuteen (ei
euromääräisiä rajoja, koska maksuosuudet vaihtelevat vuosittain asukaslukujen perusteella)
edelliseltä kaudelta käyttämättä jääneiden kuntarahojen käyttäminen ohjelmakauden 2023-2027
kuntarahana; kunta sitoutuu siihen, että ohjelmakaudelta 2014-2020 käyttämättä jäävät kuntarahat voidaan
käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana
siirtymäkauden laskutettu kuntaraha; kunta sitoutuu siihen, että siirtymäkauden ylimääräinen laskutettu
kuntaraha 3.000 euroa voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana
kalatalousryhmän kuntaraha; kunta sitoutuu kalatalousryhmän kuntarahoitukseen 800€ / vuosi
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Toimenpide- ja asiakirjaluettelo

Luonnos 19.4.2022

Tämän toimenpide- ja asiakirjaluettelon tarkoituksena on esittää:
1) pääpiirteittäiset toimenpiteet ja selvitykset koskien kuntayhtymän purkautumisen valmistelua
(”Selvitysvaihe”)
2) päätöksenteko purkautumisen toteuttamiseksi (”Päätöksentekoprosessi”)
- Oletuksena on, että jäsenkuntien valtuustot päättävät purkautumisesta ja purkamissopimuksesta samassa valtuuston kokouksessa yhtäaikaisesti.
3) loppuselvityksen vaatimista toimenpiteistä ja päätöksistä.

1. SELVITYSVAIHE

TEHTÄVÄ/DOKUMENTTI

VASTUU

Siirtyvien varojen, velkojen ja muiden erien Kuntayhtymä
alustava selvittäminen:
BDO avustaa tarvitKuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja taessa
terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä
oleva irtain omaisuus, sopimukset ja siirtyvän
henkilöstön lomapalkkavelka siirtyvät hyvinvointialueille ilman korvausta. Kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen hallintaan jääden kuntien omistukseen 1.1.2023 lukien.
Hyvinvointialueelle siirtymättömät erät
Kuntayhtymä
-

Kuntayhtymä arvioi mahdolliset sellaiset sopimukset, velat, vastuut ja omaisuuserät, jotka eivät siirtyisi hyvinvointialueelle.

Purkamissopimuksen laatiminen ja prosessin
kuvaus päättäville toimielimille

BDO avustaa tarvittaessa

BDO

HUOMIOITA

AIKA

Kuntayhtymä
Helmi-maaliskuu
vastaa selvi- 2022
tuksen laadinnasta hyvinvointialueelle.

Helmi-maaliskuu
2022

Huhtikuu 2022
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2. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI

TEHTÄVÄ/DOKUMENTTI

VASTUU

1) Yhtymähallituksen päätös

Kuntayhtymä

(esitys yhtymävaltuustolle purkautumisesta)
2) Yhtymävaltuuston päätös
(esitys jäsenkunnille purkautumisesta, kuntayhtymällä ei varsinaista toimivaltaa päättää asiasta, mutta toimii asian alullepanijana suhteessa jäsenkuntiin)
3) Jäsenkuntien hallitusten päätökset
(esitys valtuustoille purkautumisesta ja purkamissopimuksen hyväksymisestä)
4) Jäsenkuntien valtuustot

HUOMIOITA

AIKA

19. toukokuuta
2022

BDO avustaa

Kuntayhtymä

22.kesäkuuta 2022

BDO avustaa

Jäsenkunnat

Elo-syyskuu 2022

BDO avustaa
Jäsenkunnat

Elo-syyskuu 2022

Päätös purkautumisesta ja purkamissopimuksen BDO avustaa
hyväksymisestä. Loppuselvityksestä vastaa perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän hallitus, ellei toisin sovita.
3. LOPPUSELVITYS

TEHTÄVÄ/DOKUMENTTI

Hallitus, kuntayhtymän johtaja ja muu
Purkamissopimuksen jälkeen laaditaan kun- kuntayhtymän erityisesti taloushallintayhtymän loppuselvitys.
tohenkilöstö.
Täsmennetään hyvinvointialueelle siirtyvät
BDO avustaa tarviterät, vastuut, velvoitteet, henkilöstö
taessa
Täsmennetään kuntayhtymälle jäävät sopimukset, varat velat. Päätetään sopimukset
taikka siirretään jäsenkunnille.

Loppuselvityksen pääasialliset toimenpiteet:
•
•
•

VASTUU

HUOMIOITA

AIKA

Tavoitteena,
että selvitystila
on mahdollisimman
pitkällä 1.1.2023,
jolloin
toiminta siirtyy
hyvinvointialueelle.

Alkaa purkautumisen ja purkautumissopimuksen
hyväksymisestä.
Tehtävä
viipymättä.
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•

•

Tilintarkastaja hoitaa sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat jäsenkuntien
hallitukset ja kunnan/kaupunginjohtajat.

4. LOPPUSELVITYS 1.1.2023 ALKAEN JA LOPPUSELVITYKSEN HYVÄKSYMINEN

1.1.2023 kuntayhtymässä ei henkilöstöä. Tätä
ennen sovittavat vuoden 2023 tilinpäätöksen ja
muiden toimien hoitamisesta taikka ostettava
palvelut jäsenkunnalta taikka kolmannelta taholta.
Kuntayhtymän on sovittava 1.1.2023 jälkeisen
ajan osalta henkilö taikka henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat loppuselvitykseen liittyviä
toimenpiteitä. Lähtökohtaisesti suositeltavaa
olisi, että palvelut ostettaisiin esimerkiksi hyvinvointialueelta (kuntayhtymän johtajan resurssi) ja välillisesti Monetralta, jolle myös osa
kuntayhtymän henkilöstöstä siirtyy.

Vastuutahot
1.1.2023 nimetään
tähän

1.1.2023 – 3/4 /
2023

N.N
N.N

Juridisesti loppuselvityksestä vastaa edelleen
perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän
hallitus. Nimetyt henkilöt (perustuen suositellusti ostopalvelusopimukseen) vastaavat käytännön toimista (laskutus, arkistointi, lopputilitys).

Loppuselvityksen hyväksyminen jäsenkuntien
valtuustoissa.

Jäsenkunnat

Perussopimuk- 3-4 /2023
sen mukaisesti
loppuselvitys,
viimeinen tilinpäätös
ja
vastuuvapaus
käsitellään valtuustoissa.
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SOTE KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS
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Luonnos
SOPIMUS SOTE KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

1. Osapuolet
Tämän Sopimuksen SoTe kuntayhtymän (jäljempänä ”Kuntayhtymä”) purkamisesta ovat
allekirjoittaneet kaikki Kuntayhtymän jäsenkunnat:
a) Kannonkosken kunta
b) Karstulan kunta
c) Kivijärven kunta
d) Kyyjärven kunta
e) Saarijärven kaupunki
Osapuolet jäljempänä yhdessä ”Jäsenkunnat” ja erikseen ”Jäsenkunta”.
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Kuntayhtymän perussopimus on tullut voimaan 1.1.2009. Perussopimuksen mukaisesti
Kuntayhtymän tehtävänä on ollut muun muassa vastata jäsenkuntien sekä mahdollisten
sopimuskuntien puolesta kaikkien kuntien järjestettäväksi säädettyjen ja kuntien kuntayhtymän
järjestettäväksi antamien sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
palveluiden järjestämisestä. Kuntayhtymä on voinut omistaa ja hallita palveluita tuottavia
organisaatioita ja olla jäsenenä ja osakkaana niissä. Kuntayhtymä on voinut myös hankkia
palveluita muilta palveluntuottajilta sekä myydä itse tuottamiaan tai edellä mainituin tavoin
omistamiensa ja hallinnoimiensa organisaatioiden tuottamia palveluita.
Kuntayhtymä puretaan, koska kuntayhtymän toiminta siirtyy sote-voimaanpanolain 23 §:n
mukaisesti olennaisilta osiltaan 1.1.2023 Keski-Suomen hyvinvointialueelle, eikä
kuntayhtymässä käytännössä enää sen jälkeen ole toimintaa.
Tämä Sopimus on perussopimuksen 8. kohdan mukainen purkamissopimus, jossa sovitaan
purkamiseen ja loppuselvitykseen liittyvistä yksityiskohtaisista periaatteista ja ehdoista.
3. Loppuselvitys ja varojen vako
Kuntayhtymän loppuselvitys aloitetaan välittömästi tämän Sopimuksen voimaantultua.
Loppuselvityksestä vastaa perussopimuksen mukaisesti yhtymähallitus. Loppuselvityksen
aikana Kuntayhtymän tulee maksaa kaikki jäljellä olevat velat sekä päättää mahdolliset
voimassa olevat sopimukset.
Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen
eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan Jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Suuntaa
antava arvio Kuntayhtymän varoista ja veloista per 31.12.2022 sekä loppuselvitysvaiheen
arvioiduista kuluista on kuvattu liitteessä 1.
Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä
on varoja suurempi, Jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen
osuuksien suhteessa.
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Mikäli Kuntayhtymän purkamisen jälkeen ilmenisi velvoitteita ja vastuita, joita ei tämän
Sopimuksen allekirjoitushetkellä ole ollut Jäsenkuntien tiedossa vastaavat Jäsenkunnat
tällaisista vastuista ja velvoitteista kukin peruspääomaosuutensa mukaisessa suhteessa.
Loppuselvityksestä vastaavan tahon tulee suorittaa loppuselvityksen vaatimat toimenpiteet
ilman aiheetonta viivästystä. Loppuselvityksestä vastaavan tahon tulee viipymättä
loppuselvityksen valmistuttua esittää loppuselvitys Jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.
Viimeinen tilinpäätös ja vastuuvapaus käsitellään jäsenkuntien valtuustoissa. Selvyyden vuoksi
todetaan, että tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022 hyväksyy yhtymävaltuusto.
Kun Jäsenkuntien valtuustot ovat hyväksyneet loppuselvityksen, Kuntayhtymä katsotaan
purkautuneeksi.
5. Verotus
Kukin Jäsenkunta ja Kuntayhtymä vastaa sille tästä Sopimuksesta ja sen perusteella tehtävien
toimenpiteiden mahdollisista veroseuraamuksista.
6. Myötävaikutusvelvollisuus
Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki tämän Sopimuksen tulkintaa ja täytäntöönpanoa
koskevat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Ne tämän Sopimuksen tulkintaa koskevat
erimielisyydet ja Sopimuksesta mahdollisesti johtuvat muut riidat, joista osapuolet eivät pääse
yksimielisyyteen, ratkaisee ensiasteena Keski-Suomen käräjäoikeus.
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7. Allekirjoitukset ja Sopimuksen voimaantulo
Tätä Sopimusta on laadittu 5 samasanaista kappaletta, yksi kullekin Jäsenkunnalle.
Tämä Sopimus tulee voimaan kaikkien osapuolten allekirjoitettua Sopimuksen.
Paikka ja aika PP.KK.202V
Kannonkosken kunta

Kirsi Saari
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Sakari Varala
Kunnanjohtaja

Karstulan kunta

Miska Keisanen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pekka Kanervio
Kunnanjohtaja

Kivijärven kunta

Erkki Leppänen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pekka Helppikangas
Kunnanjohtaja

Kyyjärven kunta

Kai Oinonen
Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Tiina Pelkonen
Kunnanjohtaja

Saarijärven kaupunki

Teppo Haapakoski
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Satu Autiosalo
Kaupunginjohtaja

1. Arvio Kuntayhtymän varoista ja veloista per 1.1.2023 sekä loppuselvitysvaiheen arvioidut
kulut

