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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
TARKLTK 04.04.2019 § 16
Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja.
Tarkastuslautakunnan päätöksen 4.7.2017 mukaisesti kokouskutsu
on postitettava viimeistään 5 päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu on postitettu 27.3.2019.
Pj:n ehdotus

Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastaminen
TARKLTK 04.04.2019 § 17
Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaan pöytäkirjan tarkastavat ja
allekirjoittavat kaikki läsnä olleet lautakunnan jäsenet.
Pj:n ehdotus

Päätetään tämän pöytäkirjan tarkastamisajankohta.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa 11.4.2019.
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Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
16/02.02.01/2019
KH 18.03.2019 § 56
Kuntalain 410/2015 113 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on
laadittava tilikaudeltaan kirjanpitolain mukainen tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen tulee saattaa tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen
valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös
kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan tilinpäätöksen tulee
antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset
lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen
muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös
laaditaan konserniyhteisöjen taseiden, tuloslaskelmien ja niiden
liitetiedostojen yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen
sisällytetään konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys
kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden
aikana.
Toimintakertomus kuntalain 115 §:n mukaan tulee sisältää
selvityksen valtuuston antamien toiminnan ja tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja konsernissa. Lisäksi
toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät
käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai
rahoituslaskelmassa. 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.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Kuntalain 116 § velvoittaa kunnan tytäryhteisöjä ja kuntayhtymää
antamaan kunnanhallitukselle kuntakonsernin taloudellisen aseman
arvioimista ja sen toiminnan tuloksen laskemista varten tarvittavat
tiedot.
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on
oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen
kokonaisuus. Kirjanpitolain 2 §:n mukaan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen
mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman
toiminnan laatu ja laajuus.
Vuoden 2018 tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden
liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun, toimintakertomuksen
sekä konsernitilinpäätöksen. Konsernitilinpäätös on laadittu
konserniyhteisöjen taseiden, tuloslaskelmien ja niiden liitetietojen
yhdistelmänä. Lisäksi konsernitilinpäätökseen sisältyy konsernin
rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen
hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita:
Vuoteen 2018 lähdettiin taloudellisessa mielessä altavastaajan
asemasta. Vaikka edelliset vuodet olivat olleet onnistuneita ja
positiivista hyvää oli sukanvarteen kertynyt, näytti vuosi 2018
toiselta. Talousarvio oli yli 700 000 euroa alijäämäinen. Tämä tiesi
suuria haasteita jokapäiväisessä arjen toiminnassamme.
Lopputulokseen, reilun 200 000 euron ylijäämään voimme olla
enemmän kuin tyytyväisiä. Tuloksesta huolimatta katsomme jo
eteenpäin, tietoisina siitä, että edessä on vielä enemmän p
onnisteltavaa tasapainoisen tuloksen saavuttamiseksi. Ruoveden
kunnan suurimpia haasteita on väestön määrän kehitys ja siitä j
ohtuva huoltosuhteen heikkeneminen. Samanlainen suuntaus on
nähtävillä Ruoveden lisäksi yleisesti koko valtakunnan tasolla.
Kuntakenttää hallitsi edelleen koko viime vuoden ajan sote -ja
maakuntauudistuksen valmistelutyö, jonka tiedettiin muuttavan
toteutuessaan oleellisesti kuntasektorin toimintakenttää.
Uudistuksen tavoitteena on ollut saavuttaa kustannustehokkaammat
toimintatavat sekä samalla nykyaikaistaa sosiaali- ja
terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja sekä parantaa
asiakaslähtöisyyttä. Tästä tietoisina olemme paikallistasolla
suunnitelleet tulevaisuuden toimintojamme, kaikkien skenaarioiden
varalle, joita mahdollinen uudistus toisi tullessaan.
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Ruoveden kunta ja Virtain kaupunki muodostavat sosiaali- ja
terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen. Palvelutuotannossa,
raportoinnissa ja laskutuksen läpinäkyvyydessä on ollut ongelmia ja
sen vuoksi Ruoveden kunnanvaltuusto irtisanoi
yhteistoiminta-alueen sopimuksen viime vuonna ja teki päätöksen
käynnistää neuvottelut liittymisestä Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen
kanssa samaan yhteistoiminta-alueeseen. Valtioneuvoston kanta
asiaan oli kielteinen. Ruoveden kunta valitti asiasta korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus
kaatui ja nyt pohditaan valtakunnan tasolla sitä, onko niin kutsuttu
PARAS-rajoittamislaki, joka valtioneuvoston päätöksen mukaan esti
myös Ruoveden irtaantumisen nykyisestä yhteistoiminta-alueesta
enää pätevä. Odotamme tähän valituksemme johdosta kannanottoa
KHO:lta.
Viime vuoden aikana saimme merkittäviä edistysaskeleita
elinkeinorintamalla. Ruovesi palkittiin toukokuussa Suomen yrittäjien
toimesta parhaiten elinkeinoasemaansa parantaneena kuntana koko
maassa. Huomionosoitus perustui paikallisille yrittäjille tehtyyn
kyselyyn, joka toteutettiin jokaisessa Suomen kunnassa. Tästä
voimme iloita yhdessä, suunta kehityksessämme on ollut
oikeanlainen. Yhdessä tekeminen on leimannut koko viime vuotta.
Konkreettisin esimerkki, kuntastrategian hyväksyminen ja sitä varten
järjestetyt työpajat, joihin saatiin runsaasti osallistettua kuntalaisia ja
muita yhteistyökumppaneita mukaan. Tuloksena meillä on strategia,
jolla halutaan mahdollistaa hyvän arjen elämä Ruovedellä,
kunnassa, jossa meidän kaikkien on hyvä olla.
Vuoden 2018 tiilinpäätöshetkessä suhtaudun luottavaisin mielin
tulevaan. Olemme taas piirun verran vahvempia kohtaamaan niitä
haasteita, joita eteemme, esimerkiksi valtion toimesta asetetaan.
Yhdessä voimme luoda kunnastamme entistä vahvemman ja
elinvoimaisemman. Nöyrä kiitos kuuluu kuntalaisille, kunnan
työtekijöille, luottamushenkilöille, kolmannen sektorin toimijoille ja
kaikille muillekin yhteistyökumppaneille, joiden kanssa olemme
saaneet tehdä yhteistyötä kuluneen vuoden aikana.
Tilinpäätös on lähetetty postissa 13.3.2019 valtuutetuille,
tarkastuslautakunnan jäsenille ja lautakuntien puheenjohtajille.
Valtuuskokäsittelyyn toimitetaan erikseen kunnanhallituksen
mahdollisesti tekemät muutokset.
Lisätiedot: kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita, hallintojohtaja Riku
Rekonen, sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, tekninen johtaja Harri
Apell, kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä ja muutosjohtaja Heidi
Tanhua, etunimi.sukunimi@ruovesi.fi.
Ptk tark. nimikirjaimet
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Kunnanhallitus päättää seuraavaa:
- esittää KV:lle, että taseessa olevaa poistoeroa vähennetään
32 617,41 euroa
- esittää KV:lle, että tilikauden ylijäämä 219 993,30 euroa siirretään
taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille,
- todeta, että tilinpäätöksen perusteella taseen ylijäämäksi
muodostuu (aikaisemmilta tilikausilta kertynyttä ylijäämää 2 925
063,60 euroa) 3 145 057 euroa,
- allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää sen
tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen
edelleen KV:n käsiteltäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi
päätettiin, että tilinpäätöskirjaan tarkennetaan sivu 18 (lainakanta
2018 ja 2017) ja sivu 105 (tili- ja vastuuvelvolliset).
Merkittiin pöytäkirjaan, että muutosjohtaja Heidi Tanhua,
sivistystoimen johtaja Aila Luikku, tekninen johtaja Harri Apell ja
kehityspäällikkö Sirkku Mäkelä olivat asiantuntijoina paikalla pykälän
käsittelyn ajan klo 16.10 - 18.00.

TARKLTK 04.04.2019 § 18
Tilinpäätös on postitettu 13.3.2019 tarkastuslautakunnan jäsenille ja
tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa 20.3.2019.
Tilintarkastaja on tarkastuskertomuksessaan 20.3.2019 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta

käsittelee ja merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018

saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle

esittää KV:lle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja
kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös

Ehdotuksesta poiketen päätettiin, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
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Arviointikertomus vuodelta 2018
12/02.02.01/2019
TARKLTK 04.03.2019 § 6
Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan mm. arvioitava,
ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointihavainnot raportoidaan KV:lle annettavassa arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään kunnanvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Pj:n ehdotus

Aloitetaan vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinta.

Päätös

Keskusteltiin alustavasti arviointikertomuksesta.

TARKLTK 04.04.2019 § 19
Pj:n ehdotus

Tarkastuslautakunta

hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2018

esittää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Pj:n muutettu ehdotus

Keskustellaan arviointikertomuksesta ja päätetään, että kutsutaan
11.4.2019 pidettävään kokoukseen hyvinvointijohtaja Sari Hellsten,
sivistystoimenjohtaja Aila Luikku, kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja
tekninen johtaja Harri Apell kuultavaksi koskien vuoden 2018
tilinpäätöstä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätösten tarkastelu, KL 124 §
TARKLTK 04.04.2019 § 20
Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen
asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.
Tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä
oikeus saada kunnan viranomaisilta ja kuntakonserniin kuuluvilta yhteisöiltä ja säätiöiltä tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita hän pitää
tarpeellisina tarkastustehtävän hoitamiseksi.
Tarkastuslautakunta tutustuu kunnanjohtajan, hallintojohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksiin vuodelta
2018 ja 1.1.-31.3.2019.
Pj:n ehdotus

Keskustellaan tarkastelun tuloksista ja merkitään päätökset tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
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Muut asiat
TARKLTK 04.04.2019 § 21
Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 11.4.2019 alkaen kello
14:00.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

16 - 21
_________________________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
_________________________________________________________________________________
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Ruoveden kunta
Tarkastuslautakunta
Ruovedentie 30
34600 RUOVESI
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Muu viranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 Helsinki

sähköp. hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus tehtävä 30 pv.aikana päätöksen tiedoksisaannista.
Pykälät
Oikaisuvaatimuksen si- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
sältö ja toimittaminen

Valittajalta peritään asian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) mukainen oikeudenkäyntimaksu.
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