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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS
KHALL 29.03.2021 § 49
Valmistelija kunnanjohtaja Arto Alpia puh. 0400 569 401
Liite 1
Tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolaissa ja kuntalaissa. Tilinpäätös on
laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja
annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa
tuloslaskelmassa ja taseessa. Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää.
Kunnan on laadittava konsernitilinpäätös, jos sillä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa. Konsernitilinpäätöksen tulee sisältää konsernituloslaskelma, -rahoituslaskelma ja -tase
liitteineen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kuntalain mukaisesti tilintarkastajan on viimeistään toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päättämät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat ja arvioi arviointikertomuksessaan ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Tilikauden 2020 (emon) tulokseksi muodostui 1 732 789, 99 euroa. Kuntakonsernin tulos oli 2 085 113,95 euroa. Emon tulos oli lähes samansuuruinen kuin edellisvuoden tappio oli. Tulosta paransivat valtiolta saadut lisätuet sekä kunnan omat toimenpiteet kuten veroprosentin korotus ja henkilöstön lomauttaminen. Emon taseessa on tilinpäätöksessä nyt kattamatonta alijäämää 532 210,18 euroa.

Koronavuosi muutti kunnan palvelutoimintaa etenkin sivistystoimessa. Sähköisten menetelmien käyttö muutti henkilöstön työtapoja Joihinkin asioihin
tarvittiin enemmän rahaa ja jotkut asiat korona teki tarpeettomiksi.
Toimintakulut vähenivät edellisvuoteen verrattuna 724 000 euroa. Henkilöstökulut vähenivät 497 000 ja sotemenot kasvoivat 381 000 euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan alittivat talousarvion 474 000 eurolla vaikka
sotemenot ylittivät talousarviovarauksen yli miljoonalla eurolla. Sotemenojen osuus toimintakatteesta oli 62 %. Toimintatuotot vähenivät 981 000 euroa.
Verotuloja kertyi 14 546 000 euroa eli 695 000 euroa edellisvuotta enemmän. Talousarviossa ennakoitiin 14,7 milj.euron verotuloja. Kunnallisveron
tuottoarvio osui kohdalleen, mutta yhteisövero ja kiinteistövero jäivät hieman alle arvion.
Vuosikate oli 3 318 000 euroa eli 784 euroa/asukas. Vuosittainen talousarviotavoite vuosikatteessa on ollut 450 eur/asukas.
Investointimenot olivat 1,87 milj. euroa ja keskeinen tunnusluku toiminnan
ja investointien rahavirta hyvän vuosikatteen ansiosta 1,537 milj.euroa positiivinen.
Esitys kj.

Kunnanhallitus


ottaa käsiteltäväkseen vuoden 2020 tilinpäätöksen liiteasiakirjoineen



allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi



antaa valtuudet mahdollisten pienten korjausten tekemiseen toimintakertomusosaan



saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja



esittää valtuustolle, että tilinkauden tulos 1 732 789,99 euroa siirretään edellisten vuosien yli- ja alijäämätilille.

Kuntalain 110.1 §:n mukaan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 532
210,18 euroa tulee meillä kattaa vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Valtiovarainministeriö voi anomuksesta myöntää tähän 2 vuotta lisäaikaa.
Päätös

Hyväksyttiin.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Annika Timonen saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 18.04.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Carita Söderbacka oli tämän asian käsittelyn
ajan paikalla kutsuttuna asiantuntijana klo 18.00 - 18.59.
__________

TARKLK 20.05.2021 § 18
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se

Pätäös

1.

hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja

2.

vuoden 2020 taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. –
31.12.2020

3.

tilikauden tulos 1.732.789,99 euroa siirretään edellisten vuosien
yli-/alijäämätilille.

Tilintarkastus ei ole valmistunut ja tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyyn kokoukseensa 27.5.2021.
__________

TARKLK 27.05.2021 § 26
Liite 3
Esitys

Päätös

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se
1.

hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja

2.

vuoden 2020 taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille ja
viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. 31.12.2020

3.

tilikauden tulos 1.732.789,99 euroa siirretään edellisten vuosien
yli-/alijäämätilille.

Hyväksyttiin.
__________

KVALT 21.06.2021 § 21
Liite 4
Päätös

Hyväksyttiin.
TIlinpäätösasiakirjaan sivun 43 sosiaali- ja terveyspalvelujen alempaan taulukkoon lisättiin palvelujen oston summa (poikkeama 2020) 1.039.639 € ja
korjattiin myös taulukkoon 2020 poikkeaman kokonaiskustannusta summan mukaisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Juha Hanhikoski palasi kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 19.09.
__________

