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Kokousaika  Keskiviikko 28.5.2014 klo 16.30 – 18.30 
Kokouspaikka Kunnanjohtajan kokoushuone 
  Kunnanvirasto 
  Lapinjärvi 
 
 
LÄSNÄ  Vesa Peltola, puheenjohtaja 
  Mari Lotila, varapuheenjohtaja 
  Kalevi Hoffström, jäsen  
  Mirja Hovén, jäsen 
  Jörgen Illman, jäsen,  
 
Muut osallistujat Ilpo Malinen, tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Käsitellyt asiat §:t 24 – 31 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus, Lapinjärvellä  28.5.2014 
 
 
 
 
  Vesa Peltola   Ilpo Malinen 
  puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 
 
  Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Lapinjärven kunnanvirastossa 
 
  2.6.2014 
 
  Todistaa 
                 Inger Almgren 
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24 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä 
on läsnä. 
 
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla. 
Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. 
 
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 21.5.2014. 
 

Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 24 
 
Ehdotus pj:  Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 

25 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN  
 
Edellisen kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä.  
 

Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 25 
 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä edellisen 

kokouksen pöytäkirjan. 
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

26 § TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 
 
Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin 
tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös 
esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielinten jäsenille ja 
asianosaisen toimielimen tehtävä-alueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) 
myöntää vastuuvapaus. 

 
Tilintarkastaja, JHTT Ilpo Malinen esittelee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013. 
Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tilinpäätöksen 
vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2013. 
Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty muistutuksia tai huomautuksia, joten lausuntojen 
pyytäminen kunnanhallitukselta ei ole tarpeen. 
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Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 26 

 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan 

raportoinnin ja tilintarkastuskertomuksen sekä saattaa 
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

27 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2013 arviointikertomuksen valmistelua. 
 

Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 27 
 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää  

- hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen,  
- lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja 
- esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta 

pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä 
havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista 
kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään 
syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle 
viimeistään lokakuun loppuun mennessä. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. Todettiin, että Jörgen Illman jättää 
arviointikertomuksen allekirjoittamatta esteellisyyden vuoksi. 

28 § LAPINJÄRVEN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS 
 

Kunnanhallitus on käsitellyt kunnan vuoden 2013 tilinpäätöstä seuraavasti: 
 
Kunnanhallitus 24.3.2014 § 38  
  
Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044-710 8686 tai   
tiina.heikka@lapinjarvi.fi   
  
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 
toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja 
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Toimintakertomuksessa esitetään mm. 
kunnan johdon selonteko kunnan sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista 
kehitystarpeista. Tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen laaditaan kirjanpitolautakunnan 
kuntajaoston yleisohjeiden mukaan.  
  
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.   
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Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä 
seikoista. Sen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa hyväksymien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. 
Lisäksi siinä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.  
  
Ulkoiset toimintakulut olivat 21 889 121,92 euroa (talousarvion toteutuma 96,7 %; 
kulualitusta 739 272 euroa) ja ulkoiset toimintatuotot 6 847 802,48 euroa (talousarvion 
toteutuma 111,7 %; tuottoylitystä 715 701 euroa). Toimintakate oli -15 041 319,44 euroa. 
Toimintakulut kasvoivat 2,7 % vuoteen 2012 verrattuna. Toimintatuotot alenivat 0,9 % 
vuoteen 2012 verrattuna.   
  
Verotuloja kertyi melkein 167 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu ja valtionosuuksia tuli 
noin 158 000 euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu.  
  
Vuosikate oli 1 355 559,18 euroa. Poistoja kirjattiin 616 623,53 euroa. Vuosikate määrittää 
sen, paljonko juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin, sijoituksiin ja 
lainojen lyhennyksiin. Lähtökohtana kunnallistaloudessa pidetään sitä, että tulorahoitus on 
riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen.   
 
Investointimenot olivat yhteensä noin 800 000 euroa. Merkittävimmät investoinnit vuonna 
2013 olivat Peikkolaakson päiväkoti, A-talon julkisivuremontti ja Stenålderin 
kunnallistekniikka. 
 
Kunnalla oli vuoden 2013 lopussa pitkäaikaista lainaa noin 5 miljoonaa euroa eli vajaat 1 800 
euroa per asukas.  
  
Tilinpäätökseen liittyvän tuloksen vahvistaminen ja tuloslaskelma on esitetty liitteessä. 
Tilikauden tulos on 580 086,31 euroa.   
  
EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää  
- esittää valtuustolle, että kirjataan kunnan tilikauden ylijäämäinen tulos 779 364,73 euroa 
tilikauden ali-/ylijäämän tileille,  
- esittää valtuustolle, että kirjataan vesihuoltolaitoksen alijäämäinen tulos -199 278,42 euroa 
tilikauden yli-/alijäämän tileille,   
- allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan kunnanhallituksen puolesta 
vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle,  
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston 
käsiteltäväksi,  
- oikeuttaa viranhaltijat tekemään mahdollisesti tarvittavat vähäiset korjaukset 
toimintakertomukseen ja laskelmiin.   
  
PÄÄTÖS:   Ehdotus hyväksyttiin muutamin teknisin muutoksin.   
_________________   
  
Kunnanhallitus 19.5.2014 § 80  
 
Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Tiina Heikka, 044-710 8686 tai   
tiina.heikka@lapinjarvi.fi   
  
Tilintarkastuksessa kävi ilmi, että alkuperäinen valtuuston hyväksymä talousarvio on 
kirjanpidossa ollut virheellinen. Tämä ei vaikuta kunnan tulokseen, mutta vaikuttaa 
tasekirjassa esitettyihin toteumatietoihin. Valtuuston hyväksymä talousarviokirjan kaikkien 
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toimielinten määrärahat yhteenlaskettuna eivät täsmää talousarviokirjassa esitettyyn 
tuloslaskelmaan. Koska toimielinten toimintakatteet ovat sitovia eriä valtuustoon nähden, on 
alkuperäistä talousarviota oikaistu kirjanpitoon niiden pohjalta.   
  
Alla valtuuston hyväksymät toimintakatteet ja kirjanpidossa olleet toimintakatteet:   
 
 Alkuperäinen 

talousarvio 
Kirjanpidossa esitetty 

talousarvio 
     Erotus 

Konsernihallinto -744.560€ -1.068.460€ 323.900€ 
Perusturvapalvelut -8.720.027€ -8.715.126€ 4.901€ 
Sivistyspalvelut -3.971.206€   -4.237.325€ 266.119€ 
Tekniset palvelut -3.634.859€ -3.708.664 73.805€ 
LKK 1.335.380€   1.363.280€ 27.900€ 
 
Konsernihallinnon kohdalla on huomioitava että pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat 
esitetty valtuuston hyväksymässä talousarviokirjassa konsernihallinnon tuotoissa, mutta 
kirjanpidossa ne ovat olleet esitettyinä tuloslaskelman eränä satunnaiset tuotot 317.000€. 
Kunnan kirjanpidossa ollut toimintakate eroaa valtuuston hyväksymistä toimielinten 
toimintakatteista 631.023€. Erotus valtuuston hyväksymään tuloslaskelman 
toimintakatteeseen on 136.872 €. Kirjanpidossa alkuperäisen talousarvion verotulot ja 
valtionosuudet ovat myös esitetty virheellisesti.  
  
Alla ensin valtuuston hyväksymät summat ja sitten kirjanpidossa olleet summat:  
 
 Alkuperäinen 

talousarvio 
Kirjanpidossa esitetty 

talousarvio 
     Erotus 

Verotulot 8.389.000€ 8.424.000€ 35.000€ 
Valtionosuudet 6.823.903€ 6.718.111€ 105.792€ 
 
Kokonaisuutena tämä tarkoittaa sitä että kirjanpidossa kunnan talousarvion alijäämä on ollut  
-711.184€, kun valtuuston hyväksymä alijäämä tuloslaskelmassa on esitetty olevan -463.211€ 
(toimielinten toimintakatteiden mukaan laskettuna -326.369€).  
  
Toimielinten toteumatiedot ja poikkeamat on esitetty tasekirjassa sivulla 13.  
 
Vuoden 2013 osavuosikatsauksissa konsernihallinnon, perusturvapalveluiden ja Lapinjärven 
koulutuskeskuksen toimintakatteet ovat olleet eri kuin valtuuston hyväksymässä 
talousarviokirjassa. Osavuosikatsauksissa esitetyt toimielinten tuotot, kulut ja toimintakatteet 
yhteenlaskettuna eivät täsmää osavuosikatsauksessa esitettyyn tuloslaskelmaan. Verotulot ja 
valtionosuudet ovat olleet esitettyinä valtuuston hyväksymän talousarviokirjan tuloslaskelman 
mukaisesti.   
 
EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää  
  - merkitä tasekirjan muutokset tiedoksi. 
 
KÄSITTELY: Taloussihteeri Johanna Sjöberg oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän 
käsittelyn ajan.  
 
PÄÄTÖS:   Hyväksyttiin yksimielisesti.  
_________________   
 
Tilinpäätös on annettu ja esitelty tarkastuslautakunnalle. Vastuullinen tilintarkastaja 
on antanut tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle. 
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Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 28 

 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää 

- todeta, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista 
muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista 
kunnanhallitukselta tai selitystä asianomaiselta,   

- saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 
- ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään 

ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–
31.12.2013. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti.  

29 § SEURAAVA KOKOUS 
 
Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 29 

 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. 
Päätös: Tarkastuslautakunta päätti kokoontua seuraavan kerran 

kunnanvirastolla keskiviikkona 3.9.2014 klo 16 ja kokoukseen 
kutsutaan kuultavaksi teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja 
tekninen johtaja. 

30 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESILLE OTTAMAT MUUT 
ASIAT 

 
Hallintosäännön mukaan toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei 
ole mainittu kokouskutsussa. 
 

Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 30 
 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista. 
Päätös: Ei ollut muita asioita. 

31 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 
 
Tarkastuslautakunta 28.5.2014 § 31 

 
Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä tämän 

kokouksen pöytäkirjan kokouksen päätteeksi. 
Päätös: Ehdotuksen mukaisesti tarkastettiin ja hyväksyttiin tämä 

pöytäkirja. 
 


