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Khall 25.03.2019 § 93
(valm. ma. talousjohtaja)
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien luettavaksi.
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä
toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen
jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kuntalain 114 §:n nojalla kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän
tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.
Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava
tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita
ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä.
Esityslistan oheismateriaalina on vuoden 2018 tilinpäätöksen
valmisteleva versio. Vuoden 2018 henkilöstöraportti käsitellään
erikseen.
Haapaveden kaupungin asukasluku laski edellisvuosien tapaan
myös vuonna 2018 ollen vuoden lopussa 6855 henkilöä, mikä on
116 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. 2010-luvulla
Haapaveden kaupungin väkiluku on alentunut 7417 henkilöstä
yhteensä 562 henkilöä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
työllisyyskatsauksen mukaan Haapaveden työttömyysaste joulukuun
2018 lopussa oli 8,7 %, kun se vastaavana aikana edellisvuonna oli
11,5 %.
Haapaveden kaupungin osalta tilivuoden 2018 tulos on
1 367 347,09 euroa negatiivinen. Tuloksen negatiivisuus johtuu
pitkälti kohonneista kustannuksista, veronpalautuksista johtuvasta
alenemasta verotuotoissa, sekä aiempaan vuosia selvästi
heikommasta rahoitusnetosta.
Vuoden 2018 vuosikate on 303 792,40 euroa positiivinen ja
suunnitelman mukaiset poistot olivat -1 671 014,56 euroa. Vuosikate
kattoi 18,18 % poistoista. Kaupungin suunnitelman mukaiset poistot
laskivat aiemmista vuosista, perustuen kiinteistöihin tehdystä
arvonmäärityksestä ja siihen perustuvasta poistoaikojen
muutoksesta. Vuoden 2018 toimintakatteen muutos oli - 5,6 %.
Vuodelle 2018 kaupunginvaltuusto päätti tuloveroprosentiksi 22,00,
kunnallisverokertymä laski 3,1 % edellisvuodesta.
Yhteisöverokertymä nousi 1,4 % ja kiinteistöverokertymä laski 0,5 %.
Valtionosuudet kasvoivat 2,2 % edellisvuodesta.
Toteutuneita nettoinvestointeja vuonna 2018 oli yhteensä 275 596
euron edestä.
Haapaveden kaupungin lainakanta 31.12.2018 on 28 245 708,70
euroa, joka tarkoittaa 4 120 euroa/asukas. Lainakanta supistui
edellisestä vuodesta.
Konserniyhteisöjen tilinpäätöksien valmistumisessa on ollut viivettä
ja siitä johtuen tilinpäätöstä ei ole kokonaisuudessaan saatu

valmiiksi esityslistaa kirjoitettaessa.
Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus katsoo tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa
saatetuksi ja päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019
kokouksessaan.

Käsittely:
Vs. kaupunginjohtajan muutettu esitys:
Kaupunginhallitus päättää:
1. katsoa tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi ja
päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019 kokouksessaan.
2. että uudet poistoajat huomioidaan kaupungin tilinpäätöksessä
2018 samoilla periaatteilla kuin konsernitilinpäätöksessä.
Päätös:
Kaupunginhallitus:
1. katsoi tilinpäätöksen valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi ja
päättää jatkaa tilinpäätöksen käsittelyä 8.4.2019 kokouksessaan.
2. päätti, että uudet poistoajat huomioidaan kaupungin
tilinpäätöksessä 2018 samoilla periaatteilla kuin
konsernitilinpäätöksessä.

Merk.
Ennen pykälän käsittelyä pidettiin tauko 10:30-10:50 ja tauon
jälkeen pidettiin nimenhuuto.
Talousjohtaja Rantanen esitteli tilinpäätöstä.
Käsittelyn aikana pidettiin tauko 12:30 - 13:20 ja 14:30-14:45.
Taukojen jälkeen pidettiin nimenhuuto.

Heino Vuorenmaa poistui kokouksesta 13:45
______

Khall 08.04.2019 § 110
Vs.kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -1.367.347,09
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti:
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos -1.367.347,09
euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi,
3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
tilinpäätökseen.
______

Kvalt 27.05.2019 § 19

Esityslistan liitteenä on vuoden 2018 tilinpäätös.
Tilinpäätös sisältää mm. toimintakertomuksen, talousarvion
toteutumisvertailun, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot sekä
konsernitilinpäätöksen.
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos
-1.367.347,09 euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.

Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Turkka Rantasta.
______

