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TALOUSARVION 2020 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
 
 

Käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyminen  
Valtuusto on kokouksessaan 16.12.2019 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2020. Lautakuntien tulee 
hyväksytyn talousarvion pohjalta hyväksyä omat käyttösuunnitelmansa ja toimittaa ne kunnanhallitukselle 
tiedoksi helmikuun 2020 loppuun mennessä. Käyttösuunnitelmat laaditaan tileittäin ja tallennetaan FPM-
järjestelmään.   
 
Talousarviomäärärahat ja toiminnalliset tavoitteet ovat tehtävittäin sitovia valtuustoon nähden. 
Käyttösuunnitelmat on laadittava toiminnan osalta siten, että käytettävissä oleva määräraha riittää.  
Laskujen hyväksyjien on huolehdittava, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä. Laskun hyväksyjänä ja 
tarkastajana ei saa olla sama henkilö. Oikaisutositteen hyväksyy laskun alkuperäinen hyväksyjä. Ostolaskut 
on käsiteltävä hyvissä ajoin siten, että ne ehtivät eräpäivänä maksuun.  
 
 

Myyntilaskutus  
Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee huolehtia siitä, että heidän vastuulla olevat tulot saadaan 
täysimääräisinä ja viipymättä kunnalle ja että tarvittavat taksa- ja maksumuutokset toteutetaan. Tulot tulee 
pääsääntöisesti laskuttaa välittömästi sen jälkeen, kun laskutusperuste toteutuu tai vähintään kuukausittain 
ellei ole perusteltua välttämätöntä syytä muuhun laskutusaikatauluun.  
 
 

Seuranta  
Johtavien viranhaltijoiden on jatkuvasti seurattava talousarvion ja käyttösuunnitelmien toteutumista.  
Kunnanvaltuustolle annetaan osavuosiraportti 1.1.-31.6.2020 tilanteesta viimeistään elokuun 2020 loppuun 
mennessä ja tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2020 kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Osavuosiraportissa on 
raportoitava myös toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.  
 
 

Talousarviomuutokset 
Talousarviossa esitetyt nettomäärärahat (toimintakate) ovat valtuustoon nähden sitovia. Mikäli määrärahat 
osoittautuvat perustellusta syystä riittämättömäksi, tulee asiasta tehdä hyvissä ajoin esitys ao. 
toimielimelle. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin 
tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Talousarviomuutokset hyväksyy kunnanvaltuusto. Talousarviovuoden jälkeen 
talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.  

 
Hankinnat  
Hankinnoissa on noudatettava kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita (7.2.2011 § 59). Ohje löytyy 
W-asemalta -> Osastot -> Johtosäännöt ja ohjeet. 
Hallintosäännön mukaan hankinnoista päättää, mikäli hankinnan suuruus on 5.000 – 300.000 euroa 
kunnanhallitus ja 5.000 – 50.000 euroa lautakunta. Yli 300.000 euron hankinnoista päättää 
kunnanvaltuusto. Yli 10.000 euron hankkeet ja irtaimistohankinnat ovat investointeja. Hankintojen osalta 
on pyrittävä mahdollisimman laajaan keskittämiseen ja yhteistyöhön alennusten maksimoimiseksi.  

 
 

Luottokortin käytöstä 
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Kunnan luottokorttia saa käyttää vain kunnan hankintoihin, ei henkilökohtaisiin hankintoihin. Luottokortin 
saa käyttöönsä talous- ja hallintopäällikkö Noora Niemiseltä. Luottokorttiostoista on oltava asianmukaiset 
kuitit, jotka pitää välittömästi toimittaa yleishallinnon kanslisti Sirpa-Liisa Ritakorvelle.  
 

Henkilöstö- ja palkkausasiat 
Esimiesten on huolehdittava siitä, että työsopimukset, vuosilomat sekä muut palkanmaksuun vaikuttavat 
ilmoitukset tehdään aina viipymättä ESS-järjestelmään. 
 
Matkalaskut on pyrittävä esittämään viivytyksettä matkan jälkeen omalle esimiehelle. 
 
Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmista vakuutuslaitokselle (Pohjantähti) viimeistään kymmenen 
arkipäivän kuluessa siitä lukien, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta. 
  
 
 
 


