
 
       
  
OFGR-EXAMEN 7.9.2019_______________________________________ 
 
REVISORNS RAPPORTERING OCH ÅTGÄRDER SOM DETTA FÖRUTSÄTTER 
(8 timmar) 100 poäng 
 
Lös följande uppgifter (1–5) enligt gällande författningar samt god revisions- och bokföringssed inom 
offentlig förvaltning. I svaren kan rapporterna av revisorn upprättas enligt Revisorer inom den 
offentliga förvaltningen och ekonomin rf:s aktuella mallar för revisionsberättelser. 
 
Att samfunden, personerna och identifieringsuppgifterna är fiktiva saknar betydelse i uppgiften. 
Uppgiften baserar sig på delar av faktiska kommunkoncerners bokslutsuppgifter. Uppgiften har 
kompletterats med bakgrundsuppgifter, fel och brister, som dock inte har något att göra med dessa 
kommunkoncerner eller deras bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och bokföringshandlingar som inte 
visas i uppgiften eller bilagor som nämns men inte visas i uppgiften saknar relevans i uppgiften. Att 
bokslutssiffror i vissa fall avrundats saknar relevans i uppgifterna. Det saknar relevans för lösandet 
av uppgiften på vilka veckodagar datumen infaller. 
 
Vissa delar har raderats från uppgift 1, och dessa nämns separat i uppgiften. De raderade delarna 
har ingen betydelse med tanke på lösandet av uppgiften Vid bedömningen ges inga poäng för 
faktorer relaterade till tekniska summeringar avseende resultat- och balansräkningen, 
finansieringsanalysen, noterna eller tabellerna i uppgifterna. När du svarar kan du lita på att 
bakgrundsuppgifterna till uppgift 1 (s. 2) stämmer. 
 
I uppgift 1 är kommunens resultat- och balansräkning samt noterna i viss mån mindre omfattande 
än enligt minimikraven i de allmänna anvisningarna av bokföringsnämndens kommunsektion och i 
tusentals euro. Detta har ingen betydelse med tanke på lösandet av uppgiften. Vid bedömningen 
ges inga poäng för omständigheter avseende omfattningen av kommunens resultat- och 
balansräkning samt noter. Vid bedömningen av svaren kan du få plus- och minuspoäng. Grammatik- 
och rättskrivningsfel samt fel i presentationssättet i rapporterna som krävs i uppgiften kan ge 
minuspoäng. 
 
När du svarar på frågorna ska du använda svarsmallarna i mappen ”JHT-tutkinto” på datorns 
skrivbord (desktop). Uppgifterna sparas med examinandens identifieringsnummer och uppgiftens 
rubrik. Till exempel en examinand, vars identifieringsnummer är 123456 sparar svaren på följande 
sätt: 
 
 123456 Uppgift 1 
 123456 Uppgift 2 osv.  

 
Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras.  
 



 
 

 

Bakgrundsuppgifter 

Jokisuo är en stad med 41 560 invånare i Mellersta Finland. Jokisuo stad har ett affärsverk: Jokisuo 
vattenverk. Staden gör upp ett koncernbokslut. 

Jokisuo stad och dess dotterbolag revideras av revisionssammanslutningen Tarkka Ab, FO-nummer 
9876543-2, adress Jokitie 1, 47900 Jokisuo (hemort Jokisuo). Ansvarig revisor är OFGR Teija Terävä 
och till revisionsteamet hör dessutom revisorsassistent Anne Avustaja. Beträffande arbetsfördelningen 
har man kommit överens om att revisorsassistenten lämnar en sammanfattning av sina arbetspapper 
till den ansvariga revisorn. 

För att förenkla bedömningen ska du använda följande väsentlighetsgränser i uppgiften: koncernbokslut 
1,4 miljoner euro och stadens bokslut 1,0 miljoner euro. Om ett enskilt fel i uppgiften överskrider 
väsentlighetsgränsen, ska det presenteras i revisionsberättelsen (uppgift 2). Gränsen för fel som ska 
rapporteras är fem procent av väsentlighetsgränsen för koncernbokslutet, det vill säga 70 000 euro, och 
fem procent av väsentlighetsgränsen för stadens bokslut, det vill säga 50 000 euro. De fel som bör  
rapportera ska rapporteras i en rapport/promemoria till revisionsobjektets ledning och 
revisionsnämnden eller i ett revisionsprotokoll till styrelsen, men de inverkar inte separat på 
revisionsberättelsen (uppgift 1). 

Uppgift 1 (60 poäng) 

Vilka fel och/eller brister innehåller Jokisuo stadskoncerns verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut, 
koncernbokslut, förvaltning, uppgifter om grunder för statsandelar och ordnande av intern kontroll, 
riskhantering och koncernkontroll? Ange penningbeloppet av eventuella fel och/eller brister, typen av 
fel och/eller brister och detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Föreslå också hur felen och/eller 
bristerna kan korrigeras. 

Ta i ditt svar ställning till hur varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på revisorns 
rapportering, om felet eller bristen inte åtgärdas. Upprätta ditt svar i form av arbetspapper enligt 
modellen nedan, så att det av arbetspappren framgår granskad omständighet, granskningsobservation 
och en motiverad bedömning av den samt korrigeringsförfarandet för felet och/eller bristen. Om det 
handlar om ett bokföringsmässigt fel, redogör för korrigeringsförfarandet även i formen Per 
konto An konto. Ta också ställning till om observationen bör nämnas i revisorns rapportering: om det 
är något som ska tas upp i revisionsberättelsen enligt 125 § i kommunallagen eller i revisorns övriga 
rapportering, ifall felet eller bristen inte åtgärdas. Presentera också ett sammandrag av felen i ditt 
svar. 

Använd svarsunderlaget för uppgift 1 då du svarar.  



 
 

SVARSMODELL 

Revision av Jokisuo stadskoncern, räkenskapsperiod 1.1–31.12.2018 

Datum: 15.5.2019 

Granskare: 123456 (examinandens identifieringsnummer) 

Granskad omständighet Granskningsobservation, 
motiverad bedömning och 
korrigeringsförfarande 

Effekt på rapporteringen 
(Uppge vad, var och hur 
detta ska rapporteras, om 
felet eller bristen inte 
korrigeras) 

 Använd följande 
väsentlighetsgränser när du löser 
uppgiften: koncernbokslut 1,4 
miljoner euro och stadens 
bokslut 1,0 miljoner euro. 
Gränsen för fel som ska 
rapporteras är 70 000 euro i 
koncernbokslutet och 50 000 
euro i stadens bokslut. 

 

Exempelsvar 
 
1. Personalkostnader, 

semesterlöneskuld 

Exempelsvar 
 
En semesterlöneskuld på 0,9 miljon 
euro har inte tagits upp bland 
personalkostnaderna och 
resultatregleringarna, vilket framgår 
av revisorsassistentens 
arbetspapper.  
 
Rättelseförfarande: 
 
Den saknade semesterlöneskulden 
bokförs Per personalkostnader  
An resultatregleringar 0,9 miljon 
euro.  

Exempelsvar 
 
Saken ska rapporteras 
skriftligt till styrelsen. 
 

2.    
 

Uppgift 2 (15 poäng) 

Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 15.5.2019 för att undertecknas av revisorn för 
Jokisuo stadskoncern, förutsatt att stadskoncernens bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte 
ändras i något avseende. 

Använd svarsunderlaget för uppgift 2 då du svarar. 

Bilaga 1 Jokisuo stadskoncern bokslut för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 
Bilaga 2 Keski-Suomen Työterveys Ab:s resultat- och balansräkning 
Bilaga 3 Kukkapään Jätehuolto Ab:s resultat- och balansräkning 
Bilaga 4 Delar av protokoll med tillhörande bilagor 
Bilaga 5 Revisorns arbetspapper 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin 
Stadsdirektörens översikt 
 
Den allmänna ekonomiska utvecklingen 
Den positiva utvecklingen av Finlands ekonomi fortsatte och bruttonationalprodukten (BNP), som 
beskriver den ekonomiska utvecklingen, ökade med 2,5 procent 2018. Företagens förväntningar är 
alltjämt positiva och investeringstakten är fortsatt hög. Sysselsättningsnivån har utvecklats gynnsamt 
och i slutet av 2018 var den 71,8 procent. 

Enligt prognosen kommer ekonomin att utvecklas i positiv riktning också de närmaste åren, men 
tillväxttakten kommer att vara betydligt lägre än 2018 och tillväxten förutspås avta till cirka 1,5 
procent under åren 2019–2020.  

Lagarna som gäller landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen blev inte behandlade och 
godkända av riksdagen, utan hela reformen med sin avsevärda inverkan på den kommunala 
ekonomin överfördes till nästa riksdag för behandling och avgörande.  

Jokisuo stads verksamhet och ekonomi 

Jokisuo stads strategi uppdaterades 2018 och som strategiska mål fastställdes: 1) 
kostnadseffektivitet i kommunens verksamheter, 2) en trygg arbets- och boendemiljö och 3) en 
lockande miljö för företagsverksamhet.  För att nå målen vidtogs konkreta åtgärder under 2018 
genom att lägga ut stadens löneräkning på entreprenad och inrätta tjänsten som näringslivsdirektör. 
Näringslivsdirektören tillträdde sin tjänst i början av april och har ansvarat för bland annat stadens 
företagssamarbete och försäljningen av affärstomter till företag.   

År 2016 grundade Jokisuo stad bolaget Jokisuon Työterveys Ab. Avsikten var att funktionerna vid 
stadens affärsverk Työterveys (företagshälsa) skulle överföras till det nygrundade bolaget. I början 
av 2017 beslutade Jokisuos stadsfullmäktige emellertid att ordna företagshälsovårdens tjänster i 
samarbete med grannkommunerna, och staden blev delägare i bolaget Keski-Suomen Työterveys. 
År 2018 producerade Keski-Suomen Työterveys Ab företagshälsovårdstjänster för stadens 
personal.  

En avsevärd förändring med anknytning till stadens verksamhet under 2018 var grundandet av 
samkommunen Keskilän sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (KSTKY) och samkommunens 
verksamhetsstart. Kommunens social- och hälsovårdspersonal övergick i samkommunens tjänst 
från början av 2018. Samkommunen har fem medlemskommuner och dess första verksamhetsår 
uppvisade en förlust på 3,5 miljoner euro.   

Med tanke på stadens ekonomi var utfallet för 2018 nästan helt enligt den justerade budgeten, med 
undantag av bildningsväsendets och välfärdssektorns ansvarsområde.  Utfallet för verksamhetens 
intäkter var cirka 2,3 miljoner euro mer än den ursprungliga budgeten. Överföringen av social- och 
hälsovårdspersonalen till samkommunen inverkade inte på stadens personalkostnader på det sätt 
som förutspåtts och under räkenskapsperioden måste anslaget för personalkostnader ökas med 4,2 
miljoner euro.  Trots ökningen överskreds personalkostnaderna med 0,49 miljoner euro. Även köpta 
tjänster beviljades tilläggsanslag på 4,5 miljoner euro under räkenskapsperioden, men trots detta 
överskreds budgeten med 0,71 miljoner euro.  Stadens verksamhetsbidrag blev -165 miljoner euro 
och det var 1,0 miljoner euro svagare än väntat. Prognosen för skatteinkomsterna 2018 visade sig 
vara felaktig delvis på grund av Kommunförbundets och skatteförvaltningens prognosfel, och 
skatteinkomsterna blev 1,4 miljoner euro mindre än i den ursprungliga budgeten. Statsandelarna 
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utföll enligt den justerade budgeten. Räntekostnaderna och de finansiella kostnaderna var 0,4 
miljoner euro större än väntat, bland annat på grund av ränteswapavtalet som hävdes under 
räkenskapsperioden. Stadens årsbidrag blev 17,1 miljoner euro och det var 1,1 miljoner euro 
svagare än i den justerade budgeten.  Avskrivningarna under räkenskapsperioden var 13,3 miljoner 
euro och räkenskapsperiodens överskott uppgick till 3,89 miljoner euro.  

En bostadsmässa ordnades i stadsdelen Kukkapää i Jokisuo och ett avfallshanteringssystem med 
den senaste avfallshanteringstekniken byggdes i området. Avfallshanteringen sköts av Kukkapään 
Jätehuolto Ab och staden äger fem av bolagets A-aktier. Bostads- och fastighetsbolagen samt 
enfamiljshusen i området kan välja att ansluta sig till bolaget.  

 
Kaarina Koppola  
Stadsdirektör 
 
Stadens förvaltning och ändringar i den 
Stadsfullmäktige har 35 ledamöter.  

Ordförande i stadsfullmäktige har varit Pekka Puustinen (Saml). 

Stadsstyrelsen har nio ledamöter: 

- Tiina Tirkkonen, ordförande 
- Reino Heiniö, vice ordförande 
- Aulis Pokka  
- Kaija Rokka      
- Lassi Sokka   
- Mirja Miettinen    
- Sakari Tommola 
- Tuomo Raatikainen 
- Heli Rautiainen   

Stadens redovisningsskyldiga organ är: 

- Stadsstyrelsen 
- Bildnings- och välfärdsnämnden 
- Livskraftsnämnden 
- Tekniska nämnden 

Stadens redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare är:  

- Stadsdirektören 
- Ekonomidirektören 
- Förvaltningsdirektören 
- Bildnings- och välfärdsdirektören 
- Livskraftsdirektören 
- Tekniska direktören 

 

Den ekonomiska utvecklingen i allmänhet och i den egna regionen 
Enligt Statistikcentralen ökade bruttonationalprodukten med 2,5 procent under året och 
arbetslöshetsgraden i hela landet var 6,8 procent i slutet av året, vilket är en minskning med 1,1 
procentenheter jämfört med slutet av föregående år. Kommunernas årsbidrag försvagades jämfört 
med året innan med nästan 1,2 miljarder euro och lånestocken ökade med 3,8 procent till 16,7 
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miljarder euro. Kommunernas skatteinkomster minskade med 0,5 procent och statsandelarna 
minskade med 0,6 procent. Årsbidraget var negativt i 38 kommuner.  

Jokisuo stads skattesats var densamma som föregående år, det vill säga 20,25 procent. Även 
grunderna för fastighetsskatten bibehölls på föregående års nivå. Det inflöt 0,9 procent mindre 
skatteinkomster än vad som hade förutspåtts i den ursprungliga budgeten och minskningen jämfört 
med året innan var 0,8 procent. Även statsandelen till staden minskade med 1,5 procent jämför med 
året innan, men utföll enligt den justerade budgeten.  

Stadens ekonomi förbättrades avsevärt av försäljningen av tomterna i Kissavuoriindustriområde 
under räkenskapsperioden. Tack vare markaffärerna uppgick försäljningsintäkterna till 4,6 miljoner 
euro i stället för 1,7 miljoner euro enligt prognosen. Stadens årsbidrag per invånare var 413 euro 
och det förbättrades rejält jämfört med föregående räkenskapsperiod.   Stadens investeringar utföll 
nästan enligt budgeten och de totala investeringarna uppgick till 15,9 miljoner euro. En avsevärd del 
av investeringarna finansierades med intäkterna från försäljningen av markegendom, så staden 
behövde inte lyfta lån för att finansiera investeringarna.  

Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi 
Den största förändringen under det gångna året var att kommunens social- och hälsovårdspersonal 
övergick i samkommunen Keskilän sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäs tjänst från och med 
1.1.2018 med tillhörande omstruktureringar i kommunen. Till kommunens uppgifter hör nu tjänster 
som främjar kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa samt förebyggande verksamhet. Social- 
och hälsovårdsnämnden lades ner och bildningsnämnden blev bildnings- och välfärdsnämnden, 
som har ansvaret för kommunens ovan nämnda uppgifter.   

Kommunens ekonomi och verksamhet påverkades också avsevärt av stadsfullmäktiges beslut att 
anställa en egen näringslivsdirektör, som under sitt första verksamhetsår koncentrerade sig speciellt 
på att gå igenom stadens fastighetsegendom och sälja affärstomter. Stadens fastighetsbestånd 
utreddes under räkenskapsperioden och tre fastighetsportföljer bildades: 1) fastigheter som är 
viktiga med tanke på stadens verksamhet och som blir kvar i stadens ägo, 2) fastigheter som ska 
säljas och 3) övriga fastigheter, för vilka möjligheterna att sälja eller hyra ut fastigheten utreddes. 
Stadens mål var att sälja fyra affärstomter i Kissavuori-industriområde, men efterfrågan på tomter 
var livligare än väntat och man lyckades sälja sex tomter.   

Stadens förvaltningsstadga uppdaterades under räkenskapsperioden så att den motsvarar den 
ändrade organisationsstrukturen och uppgifterna.  

Jokirannan Lämpö Ab har levererat biovärme till fem av stadens fastigheter och bolagets verksamhet 
har varit olönsam i flera år. Bolaget försattes i likvidation 15.12.2018 för att upplösas och 
likvidationen inleddes 1.1.2019. Jokisuo stad äger 13 procent av företaget.  För att trygga 
energitillförseln inledde staden förhandlingar med två energiproducenter i slutet av 2018 och avtalen 
undertecknades 31.3.2019, så energitillförseln i fastigheterna har tryggats.  

Stadens personal  
Staden hade 1 522 anställda 31.12.2018. Personalantalet minskade med 863 personer jämfört med 
situationen 31.12.2017 (2017: 2 385 personer; 2016: 2 360 personer) när social- och 
hälsovårdspersonalen nästan i sin helhet övergick i samkommunen Keskilän sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymäs tjänst.  Av personalen hade 1 233 personer (81 procent) ordinarie 
anställning eller tjänst och 289 personer (19 procent) hade visstidsanställning eller vikariat. 
Personalstrukturen och ändringarna i den samt andra omständigheter med anknytning till 
personalen beskrivs i detalj i den personalrapport som staden publicerade 15.3.2019  
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Miljöfaktorer  
Utrustningen för rening av avloppsvatten i kommunens vattenverk är anskaffad 1982 och i samband 
med en riskkartläggning 2017 konstaterades att utrustningens ålder och eventuella 
funktionsstörningar utgör en avsevärd risk.  En reparationsplan gjordes upp för utrustningen utifrån 
en riskanalys och arbetet inleddes 2018. Reparationerna av utrustningen beräknas kosta totalt tre 
miljoner euro och 2018 uppgick investeringskostnaderna till en miljon euro. Ombyggnaderna 
beräknas vara slutförda i september 2019. 

Övriga icke-ekonomiska faktorer 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen 
Man bedömer att kommunens verksamhet och ekonomi kommer att utvecklas enligt budgeten för 
2019 och verksamhetsplanen för 2020–2021. Förutsebarheten i fråga om kostnaderna för social- 
och hälsovårdstjänsterna utgör emellertid en utmaning för kommunen under kommande år.  Vid sitt 
möte 21.12.2018 justerade kommunfullmäktige investeringsplanen för 2019–2021 bland annat på 
grund av förändringen i ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, och man beslöt att avstå från 
investeringar för fyra miljoner euro som planerats för perioden 2019–2022.  

Ordnande av intern revision 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Bedömning av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt övriga omständigheter 
som inverkar på utvecklingen av verksamheten 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Redogörelse för anordnande av stadens interna kontroll och riskhantering 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 
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Bildande av räkenskapsperiodens resultat 
 

Resultaträkningen och dess nyckeltal 

Resultaträkning 2018 2017 
Verksamhetens intäkter 14 465 12 972 
Verksamhetens kostnader -179 551 -185 006 
VERKSAMHETSBIDRAG -165 086 -172 034 
Skatteinkomster 155 600 156 854 
Statsandelar 27 900 28 324 
Finansiella intäkter och kostnader   
 Ränteintäkter 35 34 
 Övriga finansiella intäkter 105 101 
 Räntekostnader -1 325 -830 
 Övriga finansiella kostnader -57 -46 
ÅRSBIDRAG 17 172 12 403 
 Avskrivningar och nedskrivningar -13 278 -15 110 
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3 894 -2 707 
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-
/UNDERSKOTT 3 894 -2 707 

 

 

NYCKELTAL FÖR RESULTATRÄKNINGEN 2018 2017 
Verksamhetens intäkter/Verksamhetens 
kostnader % 8 % 7 % 
Årsbidrag/Avskrivningar 129 % 82 % 
Årsbidrag, euro/invånare 413 298 
Antal invånare 31.12 41 560 41 510 
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Finansiering av verksamheten 
Finansieringsanalys och dess nyckeltal 
 

 2018 2017 
Kassaflödet i verksamheten 13 672 9 953 
Årsbidrag 17 172 12 403 
Korrektivposter till internt tillförda medel -3 500 -2 450    
Kassaflödet för investeringarnas del -8 597 -12 755 
Investeringsutgifter -15 997 -14 755 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 300 800 
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 6 100 1 200    
Kassaflödet för finansieringens del -5 148 5 930 
Förändring i utlåningen   
Ökning av utlåningen -100 -150 
Förändring i lånebeståndet   
Ökning av långfristiga lån 0 4 400 
Minskning av långfristiga lån -4 110 -2 500 
Förändring av kortfristiga lån 713 950 
Övriga förändringar av likviditeten -1 651 3 230 
   
Förändring av likvida medel -73 3 128    
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 22 908 19 780 
Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 22 835 22 908 
Förändring av likvida medel -73 3 128 

 
 
 

Nyckeltal för finansieringsanalysen 2018 2017 

Verksamhetens och investeringarnas 
kassaflöde under 5 år (1 000 euro) 

  
1 435 -3 640 

Intern finansiering av investeringar 116,80 % 88,90 % 

Låneskötselbidrag 
 

3,40 % 3,97 % 

Likviditet, dagar 
 

41,4 dagar 41,1 dagar 
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Finansiell ställning och förändring av den 
Balansräkningen och dess nyckeltal 

 

BALANSRÄKNING AKTIVA  31.12.2018 31.12.2017 
BESTÅENDE AKTIVA 178 437 179 518 
Immateriella tillgångar 110 135 
Datorprogramvara 15 21 
Övriga utgifter med lång verkningstid 95 114 
Materiella tillgångar 170 677 171 913 
Mark- och vattenområden 47 500 47 350 
Byggnader 81 836 84 650 
Fasta konstruktioner och anordningar 38 182 36 790 
Maskiner och inventarier 1 059 723 
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 2 100 2 400 
Placeringar 7 650 7 470 
Aktier och andelar 4 810 4 730 
Övriga lånefordringar 2 400 2 400 
Övriga fordringar 440 340    
FÖRVALTADE MEDEL 640 850 
Donationsfondernas särskilda täckning 640 850    
RÖRLIGA AKTIVA 33 969 34 418 
Långfristiga fordringar 550 550 
Övriga fordringar 550 550 
Kortfristiga fordringar 10 584 10 960 
Kundfordringar 2 990 3 501 
Lånefordringar 120 120 
Övriga fordringar 2 190 2 540 
Resultatregleringar 5 284 4 799 
Finansiella värdepapper 56 2 130 
Övriga värdepapper 56 2 130 
Kassa och bank 22 779 20 778 
AKTIVA TOTALT 213 046 214 786 

 

 

 

 

 

 

  



Jokisuo stad 
 

 
 

 

BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017 
EGET KAPITAL 109 059 105 165 
Grundkapital 65 000 65 000 
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 40 165 42 872 
Räkenskapsperiodens över-/underskott 3 894 -2 707 
   
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 2 000 2 000 
Reserver 2 000 2 000 
   
FÖRVALTAT KAPITAL 650 850 
   
Donationsfondernas kapital 650 850 
   
FRÄMMANDE KAPITAL 101 337 106 771 
Långfristigt 81 664 85 604 
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 78 129 82 214 
Lån från offentliga samfund 65 90 
Övriga skulder/anslutningsavgifter 3 470 3 300 
Kortfristigt 19 673 21 167 
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 4 085 3 372 
Erhållna förskott 1 200 1 100 
Leverantörsskulder 3 785 4 350 
Övriga skulder/anslutningsavgifter 2 450 2 340 
Resultatregleringar 8 153 10 005 
PASSIVA TOTALT 213 046 214 786 
      
   
Nyckeltal för balansräkningen 2018 2017 
Soliditetsgrad 52,50 % 50,15 % 
Relativ skuldsättningsgrad 50,58 % 53,33 % 
Ackumulerat överskott (1 000 euro) 44 059 40 165 
Ackumulerat överskott euro/invånare 1 060 967 
Lånestock 31.12 (1 000 euro) 82 279 85 676 
Lånestock 31.12  euro/invånare 1 979 2 063 
Lånefordringar 31.12 (1 000 euro) 2 840 2 740 
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Totala inkomster och utgifter 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Stadskoncernens verksamhet och ekonomi 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 

Sammanslutningar som ingår i koncernbokslutet1 
 

                  
  JOKISUO STADSKONCERN           

  
Schema över de bolag som är sammanställda med 
koncernen         

                  

  
 
  
 

  JOKISUO STAD       
                  

  

Jokisuon 
Vuokra-

asunnot Ab            

Samkommunen 
Jokilaakson 
koulutus-

kuntayhtymä   
                  
                  

  

Jokisuon 
Energia Ab 

           

Samkommunen 
Keskilän sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

kuntayhtymä   

      
Keski-Suomen 
Työterveys Ab   

Jokilaaksos 
landskaps-

förbund       
                  

    
Jokisuon Työterveys Ab har inte sammanställts med 
koncernen, eftersom bolaget inte har haft någon verksamhet.      

                  
 

Styrning av koncernens verksamhet  
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Väsentliga händelser som gäller koncernen 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Bedömning av koncernens sannolika framtida utveckling 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Redogörelse för hur koncernkontrollen är ordnad 
Principerna för koncernkontrollen har fastställts i förvaltningsstadgan och koncerndirektivet. 
Koncernsammanslutningens styrelse ska gå igenom koncerndirektivet och 

                                                           
1 Korrigerat som skrivfel 23.9.2019. Tidigare: Keski-Suomen Työterveys Ab: 21 % 

25 % 

100 % 

100 % 

3 % 15 % 

22 % 



Jokisuo stad 
 

 
 

koncernsammanslutningens styrelse har ansvaret för att övervaka att direktivet följs.  Staden har 
utsett en representant som ingår i dottersammanslutningarnas styrelse. 

Koncernstyrningen sker genom de mål som ställts upp för koncernsammanslutningarna och 
bedömningen av hur målen uppnåtts. Koncernsammanslutningarna rapporterar utfallet av de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga målen samt riskhanteringen till staden tre gånger om året. 
Stadsdirektören och stadsstyrelsen har ansvaret för att koncernsammanslutningarna rapporterar till 
staden enligt koncerndirektivet.  

Under räkenskapsperioden framkom inga brister i koncernkontrollen eller hur 
koncernsammanslutningarna följer koncerndirektivet.  

Koncernbokslut och dess nyckeltal 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Behandling av räkenskapsperiodens resultat  
Jokisuo stadsstyrelse föreslår för stadsfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 3 894 100 
euro redovisas i eget kapital på kontot för över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder i 
balansräkningen. 

 

BUDGETUTFALL 
Måluppfyllelse, tillsyn över användningen av medel, kompetent och tillförlitlig 
resultatutvärdering 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Utfall i fråga om anslag och beräknade inkomster 
 

Budgetens bindande verkan 
Bindande poster inom driftsekonomin i stadens budget är stadsstyrelsens och nämndernas, det vill 
säga resultatområdenas verksamhetsbidrag. 

I resultaträkningens utfall får de finansiella nettokostnaderna (skillnaden mellan finansiella intäkter 
och kostnader) inte överstiga det belopp som angetts i budgeten. 

I finansieringsdelen får ökningen av långfristiga lån inte överstiga det belopp som angetts i 
budgeten. 

I fråga om vattentjänstaffärsverket är räkenskapsperiodens över-/underskott samt det 
sammanlagda beloppet av nettoinvesteringsutgifterna bindande poster med avseende på 
fullmäktige. 

I investeringsdelen är posterna bindande på projekt- eller projektgruppnivå i enlighet med vad som 
angetts i budgeten och dess utfallstabell, med undantag av vattentjänstaffärsverkets investeringar, 
där de sammanlagda nettoinvesteringsutgifterna är bindande. 
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Driftsekonomins utfall 
 

UTFALLSJÄMFÖRELSE 
(1 000 euro) Budget 

Ändring i 
budgeten 

Ändrad 
budget Utfall Avvikelse 

Verksamhetens intäkter 12 127 2 315 14 442 14 465 23 
Verksamhetens kostnader -170 944 -7 510 -178 454 -179 551 -1 097 
Verksamhetsbidrag -158 817 -5 195 -164 012 -165 086 -1 074 
      
UTFALLSJÄMFÖRELSE 
(1 000 euro) Budget 

Ändring i 
budgeten 

Ändrad 
budget Utfall Avvikelse 

Stadsstyrelsen -4 620 -320 -4 940 -4 987 -47 
Bildnings- och 
välfärdsnämnden -142 620 -5 625 -148 245 -149 299 -1 054 
Tekniska nämnden -7 680 -450 -8 130 -8 110 20 
Livskraftsnämnden -3 897 1 200 -2 697 -2 690 7 
Totalt -158 817 -5 195 -164 012 -165 086 -1 074 
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Resultaträkningens utfall 
 

RESULTATRÄKNING  
(1 000 euro) Budget 

Ändring i 
budgeten 

Ändrad 
budget Utfall Avvikelse 

Verksamhetens intäkter      
Försäljningsintäkter 6 920 -150 6 770 6 702 -68 
Betalningsintäkter 1 505 -60 1 445 1 433 -12 
Understöd och bidrag 602 25 627 630 3 
Övriga verksamhetens intäkter 3 100 2 500 5 600 5 700 100 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 12 127 2 315 14 442 14 465 23 
Verksamhetens kostnader      
Personalkostnader -61 500 -4 200 -65 700 -66 188 -488 
Köpta tjänster -80 674 -4 500 -85 174 -85 887 -713 
Material, förnödenheter och varor -13 200 600 -12 600 -12 500 100 
Understöd -11 420 -60 -11 480 -11 476 4 
Övriga verksamhetens kostnader -4 150 650 -3 500 -3 500 0 
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER -170 944 -7 510 -178 454 -179 551 -1 097 
VERKSAMHETSBIDRAG -158 817 -5 195 -164 012 -165 086 -1 074 
Skatteinkomster 157 000 -1 400 155 600 155 600 0 
Statsandelar 28 300 -400 27 900 27 900 0 
Finansiella intäkter och kostnader      
Ränteintäkter 35 0 35 35 0 
Övriga finansiella intäkter 104 0 104 105 1 
Räntekostnader -890 -400 -1 290 -1 325 -35 
Övriga finansiella kostnader -55 0 -55 -57 -2 
Finansiella intäkter och 
kostnader -806 -400 -1 206 -1 242 -36 
ÅRSBIDRAG 25 677 -7 395 18 282 17 172 -1 110 
Avskrivningar och nedskrivningar      
Avskrivningar enligt plan -13 000 -250 -13 250 -13 278 -28 
RÄKENSKAPSPERIODENS 
RESULTAT 12 677 -7 645 5 032 3 894 -1 138 
RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVER-/UNDERSKOTT 12 677 -7 645 5 032 3 894 -1 138 
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Investeringarnas utfall 

  Budget Ändring 
Ändrad 
budget Utfall Avvikelse 

Livskraftsnämnden      
 Köp av markområden -240 -157 -397 -400 -3 
Anslag totalt -240 -157 -397 -400 -3 
 Försäljning av markområden 1700 2700 4400 4600 200 
Inkomstbudget totalt 1700 2700 4400 4600 200 
      
      
Tekniska nämnden      
Byggande av kommunalteknik -5 450 356 -5 094 -5 100 -6 
Byggande av vägnät -1 678 -345 -2 023 -2 030 -7 
Ombyggnad av avloppsreningsverket -1 200 200 -1 000 -1 000 0 
Anslag totalt -8 328 211 -8 117 -8 130 -13 
      
Stadsstyrelsen      
Anslag      
Aktier och andelar -80 0 -80 -80 0 
Ombyggnad av stadshuset -900 -100 -1 000 -1 100 -100 
Inredning av stadshuset -55 -10 -65 -67 -2 
Anslag totalt -1 035 -110 -1 145 -1 247 -102 
      
Bildnings- och välfärdsnämnden      
Anslag      
Sanering av Jokisuo daghem -900 -100 -1 000 -1 010 -10 
Byggande av Jokisuo högstadieskola -2 500 -30 -2 530 -2 550 -20 
Sanering av Jokisuo daghem -200 -20 -220 -222 -2 
Inredning av Jokisuo högstadieskola -260 -20 -280 -279 1 
Byggande av fritidshus för ungdomar -2 000 -40 -2 040 -2 039 1 
Lösöre -100 -30 -130 -120 10 
Anslag totalt -5 960 -240 -6 200 -6 220 -20 
Inkomstbudgetar      
Byggande av Jokisuo högstadieskola 800 0 800 750 -50 
Byggande av fritidshus för ungdomar 0 550 550 550 0 
Byggnadernas försäljningsintäkter 0 1 500 1 500 1 500 0 
Inkomstbudget totalt 800 2 050 2 850 2 800 -50 
      
Investeringsanslag för hela 
kommunen -15 563 -296 -15 859 -15 997 -138 
Investeringarnas inkomstbudgetar 
för hela kommunen 2 500 4 750 7 250 7 400 150 
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Finansieringsdelens utfall 
 

Jokisuo stad Budget Ändring 
Ändrad 
budget Utfall Avvikelse 

Kassaflödet i verksamheten 17 787 -3 435 14 352 13 672 -680 
Årsbidrag 17 937 65 18 002 17 172 -830 
Korrektivposter till internt tillförda medel -150 -3 500 -3 650 -3 500 150 
      
Kassaflödet för investeringarnas del -13 063 4 454 -8 609 -8 597 12 
Investeringsutgifter -15 563 -296 -15 859 -15 997 -138 
Finansieringsandelar för 
investeringsutgifter 800 550 1 350 1 300 -50 
Försäljningsinkomster av tillgångar bland 
bestående aktiva 1 700 4 200 5 900 6 100 200 
      
Kassaflödet för finansieringens del -2 602 -3 187  -5 789 -5 148 641 
Förändring i utlåningen      
Ökning av utlåningen    -100 -100 
Förändring i lånebeståndet      
Minskning av långfristiga lån -4 110  -4 110 -4 110 0 
Förändring av kortfristiga lån 500 213 713 713 0 
Övriga förändringar av likviditeten 1 008 -3 400 -2 392 -1 651 741 
Förändring av likvida medel -8 -2 168 -46 -73   

 

 

 
Likvida medel i början av 
räkenskapsperioden 22 908  22 908 22 908  
Likvida medel i slutet av 
räkenskapsperioden 22 900  22 862 22 835  
Förändring av likvida medel -8  -46 -73  

 
  



Jokisuo stad 
 

 
 

BOKSLUTSKALKYLER 
Resultaträkning, staden 
RESULTATRÄKNING  
(1 000 euro) 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017 
Verksamhetens intäkter   
Försäljningsintäkter 6 702 6 800 
Betalningsintäkter 1 433 2 344 
Understöd och bidrag 630 628 
Övriga verksamhetens intäkter 5 700 3 200 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 14 465 12 972 
Verksamhetens kostnader   
Personalkostnader -66 188 -103 761 
Köpta tjänster -85 887 -53 009 
Material, förnödenheter och varor -12 500 -14 999 
Understöd -11 476 -10 245 
Övriga verksamhetens kostnader -3 500 -2 992 
VERKSAMHETENS KOSTNADER -179 551 -185 006 
VERKSAMHETSBIDRAG -165 086 -172 034 
Skatteinkomster 155 600 156 854 
Statsandelar 27 900 28 324 
Finansiella intäkter och kostnader   
Ränteintäkter 35 34 
Övriga finansiella intäkter 105 101 
Räntekostnader -1 325 -830 
Övriga finansiella kostnader -57 -46 
Finansiella intäkter och kostnader -1 242 -741 
ÅRSBIDRAG 17 172 12 403 
Avskrivningar och nedskrivningar   
Avskrivningar enligt plan -13 278 -15 110 
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 3 894 -2 707 
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-
/UNDERSKOTT 3 894 -2 707 
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Finansieringsanalys, staden 
 

 

 2018 2017 
Kassaflödet i verksamheten 13 672 9 953 
Årsbidrag 17 172 12 403 
Korrektivposter till internt tillförda medel -3 500 -2 450 
   
Kassaflödet för investeringarnas del -8 597 -12 755 
Investeringsutgifter -15 997 -14 755 
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 300 800 
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 6 100 1 200 
 
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -5 075 -2 802 
 
Kassaflödet för finansieringens del -5 148 5 930 
Förändring i utlåningen   
Ökning av utlåningen -100 -150 
Förändring i lånebeståndet   
Ökning av långfristiga lån 0 4 400 
Minskning av långfristiga lån -4 110 -2 500 
Förändring av kortfristiga lån 713 950 
Övriga förändringar av likviditeten -1 651 3 230 
   
Förändring av likvida medel -73 3 128 
   
Likvida medel i början av räkenskapsperioden 22 908 19 780 

Likvida medel i slutet av räkenskapsperioden 22 835 22 908 

Förändring av likvida medel -73 3 128 
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Balansräkning, staden 
 

BALANSRÄKNING AKTIVA  31.12.2018 31.12.2017 
BESTÅENDE AKTIVA 178 437 179 518 
Immateriella tillgångar 110 135 
Datorprogramvara 15 21 
Övriga utgifter med lång verkningstid 95 114 
Materiella tillgångar 170 677 171 913 
Mark- och vattenområden 47 500 47 350 
Byggnader 81 836 84 650 
Fasta konstruktioner och anordningar 38 182 36 790 
Maskiner och inventarier 1 059 723 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 2 100 2 400 
Placeringar 7 650 7 470 
Aktier och andelar 4 810 4 730 
Övriga lånefordringar 2 400 2 400 
Övriga fordringar 440 340 
   
FÖRVALTADE MEDEL 640 850 
Donationsfondernas särskilda täckning 640 850 
   
RÖRLIGA AKTIVA 33 969 34 418 
Långfristiga fordringar 550 550 
Övriga fordringar 550 550 
Kortfristiga fordringar 10 584 10 960 
Kundfordringar 2 990 3 501 
Lånefordringar 120 120 
Övriga fordringar 2 190 2 540 
Resultatregleringar 5 284 4 799 
Finansiella värdepapper 56 2 130 
Övriga värdepapper 56 2 130 
Kassa och bank 22 779 20 778 
   
AKTIVA TOTALT 213 046 214 786 
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BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017 
EGET KAPITAL 109 059 105 165 
Grundkapital 65 000 65 000 
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 40 165 42 872 
Räkenskapsperiodens över-/underskott 3 894 -2 707 
   
AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 2 000 2 000 
Reserver 2 000 2 000 
   
FÖRVALTAT KAPITAL 650 850 
   
Donationsfondernas kapital 650 850 
   
FRÄMMANDE KAPITAL 101 337 106 771 
Långfristigt 81 664 85 604 
Lån från finansiella institut och 
försäkringsanstalter 78 129 82 214 
Lån från offentliga samfund 65 90 
Övriga skulder/anslutningsavgifter 3 470 3 300 
Kortfristigt 19 673 21 167 
Lån från finansiella institut och 
försäkringsanstalter 4 085 3 372 
Erhållna förskott 1 200 1 100 
Leverantörsskulder 3 785 4 350 
Övriga skulder/anslutningsavgifter 2 450 2 340 
Resultatregleringar 8 153 10 005 
   
PASSIVA TOTALT 213 046 214 786 
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Resultaträkning, koncernen 
 

 

KONCERNRESULTATRÄKNING 1.1–31.12.2018 1.1–31.12.2017 
   
Verksamhetens intäkter 98 776 99 543 
Verksamhetens kostnader -255 845 -265 009 
Andel av intressesammanslutningens vinst eller 
förlust -205 0 
Verksamhetsbidrag -157 274 -165 466 
   
Skatteinkomster 155 600 156 854 
Statsandelar 27 900 28 324 
Finansiella intäkter och kostnader   
  Ränteintäkter 115 110 
  Övriga finansiella intäkter 150 125 
  Räntekostnader -1 230 -1 130 
  Övriga finansiella kostnader -77 -68 
Finansiella intäkter och kostnader totalt -1 042 -963 
   
Årsbidrag 25 184 18 749 
   
Avskrivningar och nedskrivningar   
  Avskrivningar enligt plan -17 999 -18 290 
  Nedskrivningar -1 000 0 
   
Räkenskapsperiodens resultat 6 185 459 
   
Bokslutsdispositioner -156 -10 
Räkenskapsperiodens skatter -1 023 -150 
Uppskjutna skatter -222 -87 
   
Räkenskapsperiodens över-/underskott 4 784 212 
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Finansieringsanalys, koncernen 
      2018 2017 
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE 
Kassaflödet i verksamheten     
Årsbidrag   25 184 18 749 
Räkenskapsperiodens skatter  -1 023 -150 
Korrektivposter till internt tillförda medel  -4 100 -800 
Kassaflödet i verksamheten    20 061 17 799 
Kassaflödet för investeringarnas del    
Investeringsutgifter   -30 189 -29 378 
Finansieringsandelar för 
investeringsutgifter   1 300 800 
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående 
aktiva 6 100 1 200 
Kassaflödet för investeringarnas del    -22 789 -27 378 
     
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS 
KASSAFLÖDE -2 728 -9 579 
     
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL  
Förändring i utlåningen     
Ökning av långfristiga lån   7 314 5 800 
Minskning av långfristiga lån  -5 111 -4 799 
Förändring av kortfristiga lån  312 2 450 
Förändring i lånebeståndet  2 515 3 451 
     
Övriga förändringar av likviditeten    
  Förändring av fordringar    2 967 5 189 
  Förändring av räntefria skulder  -4 969 3 953 
Övriga förändringar av likviditeten  -2 002 9 142 

     
     

KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL  513 12 593 
     
Förändring av likvida medel    -2 215 3 014 
Likvida medel 31.12   25 255 27 580 
Likvida medel 1.1   27 470 24 566 
Förändring av likvida medel  -2 215 3 014 
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Balansräkning, koncernen 
 

 

BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2018 31.12.2017 
BESTÅENDE AKTIVA 208 012 200 372 
Immateriella tillgångar 190 262 
Datorprogramvara 34 55 
Övriga utgifter med lång verkningstid 156 207 
Materiella tillgångar 203 232 195 636 
Mark- och vattenområden 51 009 49 777 
Byggnader 103 643 97 223 
Fasta konstruktioner och anordningar 41 002 40 666 
Maskiner och inventarier 4 778 4 870 
Förskottsbetalningar och pågående 
nyanläggningar 2 800 3 100 
 
Placeringar 4 590 4 474 
Andelar i intressesammanslutningar 100 0 
Övriga aktier och anderla 1 650 1 734 
Övriga fordringar 440 340 
   
FÖRVALTADE MEDEL 300 850 
Donationsfondernas särskilda täckning 300 850 
   
RÖRLIGA AKTIVA 41 745 46 927 
Långfristiga fordringar 550 550 
Övriga fordringar 550 550 
Kortfristiga fordringar 15 940 18 907 
Kundfordringar 6 720 7 335 
Lånefordringar 120 120 
Övriga fordringar 3 450 4 792 
Resultatregleringar 5 650 6 660 
   
Finansiella värdepapper 2 250 4 472 
Övriga värdepapper 2 250 4 472 
   
Kassa och bank 23 005 22 998 
   
AKTIVA TOTALT 250 057 248 149 
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BALANSRÄKNING PASSIVA 31.12.2018 31.12.2017 
EGET KAPITAL 129 775 124 991 
Grundkapital 65 000 65 000 
Överskott från tidigare 
räkenskapsperioder 59 991 59 779 
Räkenskapsperiodens över-/underskott 4 784 212 
   
   
FÖRVALTAT KAPITAL 300 850 
Donationsfondernas kapital 300 850 
   
FRÄMMANDE KAPITAL 119 982 122 308 
Långfristigt 99 202 96 389 
Långfristigt räntebärande främmande 
kapital 95 732 93 089 
Långfristigt räntefritt främmande kapital 3 470 3 300 
Kortfristigt 20 780 25 919 
Kortfristigt räntebärande främmande 
kapital 5 111 4 799 
Kortfristigt räntefritt främmande kapital 15 669 21 120 
 
PASSIVA TOTALT 250 057 248 149 
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NOTER TILL BOKSLUTET 
Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt 
Summorna i noterna har angetts i tusentals euro, om inget annat nämns. 

Periodiseringsprinciper 
Inkomster och utgifter är införda i resultaträkningen enligt prestationsprincipen. Avvikande från 
prestationsprincipen har skatteinkomster bokförts enligt redovisningstidpunkt i räkenskapsperioden 
i fråga. 
 

Värdering av bestående aktiva 
Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till 
anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för 
investeringsutgifter. Avskrivningarna har beräknats utgående från avskrivningsplanen som godkänts 
av stadsfullmäktige 1.1.2013.  

Placeringar av bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift eller ett lägre 
värde. Grunden för värderingen har varit de sannolika inkomsterna av tillgången i framtiden eller 
dess värde i serviceproduktionen. 
 

Värdering av finansiella tillgångar 
Fordringar har upptagits i balansräkningen till nominellt värde eller ett lägre sannolikt värde. 
Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgift eller ett lägre sannolikt 
överlåtelsepris. 

Behandling av derivatinstrument 
Staden hade två skyddande ränteswapavtal, som hade ingåtts i skyddande syfte. Båda avtalen 
hävdes under räkenskapsperioden och de avslutades 30.11.2018.  Inga nya ränteswapavtal har 
ingåtts.  
 
Behandling av understöd 
Finansieringsunderstöd som fåtts för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har 
upptagits som en minskning av anskaffningsutgiften för tillgången i fråga. 
 
Räkenskapsperiodernas jämförbarhet 
Principerna för upprättande av resultaträkningen och balansräkningen har inte ändrats jämfört med 
föregående räkenskapsperiod och det har inte företagits några justeringar i uppgifterna från 
föregående räkenskapsperiod. 

 

Noter angående upprättandet av koncernbokslutet  
 

Koncernbokslutets omfattning 
Alla dottersammanslutningar har sammanställts med koncernbokslutet utom Jokisuon Työterveys 
Ab, eftersom bolaget inte haft någon verksamhet och att inte sammanställa det har endast ringa 
inverkan på koncernens eget kapital. Alla samkommuner där kommunen är medlem har 
sammanställts med koncernbokslutet.  
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Interna affärstransaktioner och interna täckningar 
Koncernsammanslutningarnas ömsesidiga intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har 
avdragits med undantag av mindre affärstransaktioner. Affärstransaktioner mellan 
koncernsammanslutningarna har inte inkluderat väsentliga interna täckningar.  
 
Avskrivningsdifferens och reserver 
I koncernbalansräkningen har reserver och beskattningsbaserade reserver samt 
avskrivningsdifferensen indelats i fritt eget kapital och latent skatteskuld. 

Eliminering av ömsesidiga innehav 
Stadens och dess dottersammanslutningars ömsesidiga innehav har eliminerats.  Den 
elimineringsdifferens som uppkommit har upptagits i sin helhet under räkenskapsperioden.  
 
Minoritetsandelar 
Minoritetsandelar har separerats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen 
och från koncernens eget kapital i koncernbalansräkningen. 

Korrigering av avskrivningar enligt plan 
Avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar vid dotterbolagen och 
intressesammanslutningen som sammanställts med koncernen har korrigerats enligt plan. 
Differensen mellan restvärdena enligt olika avskrivningsmetoder har i koncernresultaträkningen 
bokförts som en korrigering av dotterbolagets avskrivningar, och den under de föregående 
räkenskapsperioderna ackumulerade differensen har i koncernbalansräkningen bokförts som en 
korrigering av över- eller underskottet från tidigare räkenskapsperioder. 
 
Sammanställning av intressesammanslutning 
Intressesammanslutningar har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden.  
 
Noter till resultaträkningen 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Utredning av grunderna för avskrivningar enligt plan 
Avskrivningarna har fastställts utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. 
Avskrivningarna enligt plan har beräknats på anskaffningsutgiften för materiella och immateriella 
tillgångar enligt den uppskattade ekonomiska verkningstiden.  
 
Uppskattade avskrivningstider samt avskrivningsmetoder är: 
Övriga utgifter med lång verkningstid 
IT-mjukvara    3 år linjär avskrivning 
Övriga    2–5 år linjär avskrivning 
Förvaltnings- och institutionsbyggnader   20 år linjär avskrivning 
Bostadsbyggnader   30 år linjär avskrivning 
Övriga byggnader   10–20 år linjär avskrivning 
Gator, vägar, torg och parker  15 procent utgiftsrestsavskrivning 
Nätverk    10 procent utgiftsrestsavskrivning 
Övriga fasta konstruktioner och anläggningar 8–15 år linjär avskrivning 
Transportmedel   4 år linjär avskrivning  
IT-utrustning    5 år linjär avskrivning  
Övrig utrustning och möbler  3–5 år linjär avskrivning  
Grustag    Avskrivning enligt användning 
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Små anskaffningar av bestående aktiva där anskaffningsutgiften är mindre än 10 000 euro har i 
kommunen bokförts som årskostnader. 
 
 
Utredning av överlåtelsevinster och -förluster för bestående aktiva tillgångar 
 
 

Försäljningsvinster och -förluster för tillgångar bland bestående aktiva   

  Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Övriga verksamhetens intäkter         

 Försäljningsvinster för markområden 4 000 2 450 4 000 2 450 

Övriga verksamhetens kostnader         

 Försäljningsförluster för byggnader -500   -500   
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Noter till balansräkningen 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Noter till innehav i andra sammanslutningar 
 

 

  

Hemort 

Kommu-
nens 
ägar-
andel 

Koncer
-nens 
ägar-
andel 

Kommunkoncernens andel (1 000 
euro) 

  

Av 
eget 

kapital 

Av 
främmande 

kapital 

Av 
räkenskaps-

periodens 
vinst/förlust 

Dottersammanslutningar             

Jokisuon Vuokra-
asunnot Ab Jokisuo 100 % 100 % 328 5 240 47 

Jokisuon Energia Ab Jokisuo 100 % 100 % 15 430 13 395 1 200 

Jokisuon Työterveys Ab Jokisuo 100 % 100 % 450 0 0 

Samkommuner             

Jokilaaksos 
landskapsförbund Jokisuo 3 % 3 % 145 356 34 

Samkommunen Keskilän 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
kuntayhtymä Jokisuo 15 % 15 % 9 940 8 760 -525 

Samkommunen 
Jokilaakson 
koulutuskuntayhtymä Jokisuo 22 % 22 % 3 470 3 220 47 

Intresse-
sammanslutningar             

Keski-Suomen 
Työterveys Ab Jokisuo 25 % 25 % 230 113 205 

Övriga ägarintresse-
sammanslutningar             

Kukkapään Jätehuolto 
Ab Jokisuo 10 % 10 % 80 45 -30 

Jokirannan Lämpö Ab Jokisuo 13 % 13 % -65 150 -39 
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Övriga fordringar 
I bestående aktiva i balansräkningen ingår övriga fordringar på 440 tusen euro, som består av 
återbetalbara anslutningsavgifter som staden har betalat till Jokirannan Lämpö Ab. 

 

Resultatregleringar 
 

 

Väsentliga poster i resultatregleringar  

1 000 euro 
Koncernen Kommunen 

 
2018 2017 2018 2017 

Ersättning från Folkpensionsanstalten för 
ordnande av företagshälsovård 647 850 550 740 

UKM Investeringsunderstöd för Jokisuo 
högstadieskola 800 800 800 800 

Statens ersättning för mottagande av 
flyktingar 1 005 890 1 005 890 

Jokisuon Kuljetus Ab köpeskilling 625 0 625 0 

Jokisuon Ruokatehdas köpeskilling 550 0 550 0 

UKM Investeringsunderstöd för fritidshus 550 0 550   

Köpeskillingsfordringar för markområden   1 500   1 500 

Övriga resultatregleringar 1 473 2 620 1 214 869 

Resultatregleringar totalt 5 650 6 660 5 284 4 799 

 

 

Noter till balansräkningens passiva 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Reserver 
Staden har bildat en investeringsreserv på två miljoner euro för byggandet av en välfärdsstation 
2016. I koncernbalansräkningen tas reserven upp i Överskott från tidigare räkenskapsperioder.  
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Resultatregleringar 
 

Väsentliga poster i 
resultatregleringar Koncernen Kommunen 

1 000 euro 2018 2017 2018 2017 

Semesterlöneskuld inklusive 
lönebikostnader 8 234 10 043 7 456 9 271 

Ränteperiodiseringar 355 389 224 267 

Övriga resultatregleringar 198 554 473 467 

Totalt 8 787 10 968 8 153 10 005 

 

Noter angående säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen 
 

(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

Ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

Arrangemangens syfte 2018 2017 2018 2017 

Borgensförbindelser för 
sammanslutningar inom samma 
koncern 

  
20 000 20 000 

 Ursprungligt kapital 
   

  

 Återstående kapital 
  

17 566 18 955 

Borgensförbindelser för andra 
   

  

  Ursprungligt kapital 3 000 3 000 3 000 3 000 

 Återstående kapital 2 100 2 100 2 100 2 100 

Borgensförbindelsernas 
ursprungliga kapital tot. 3 000 3 000 23 000 23 000 

Borgensförbindelsernas 
återstående kapital totalt 2 100 2 100 19 666 21 055 
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Hyresansvar Koncernen Kommunen 

  2018 2017 2018 2017 

Hyresansvar totalt, gäller till 
31.12.2035 2 550 2 700 1 700 1 800 

Andel som ska betalas under nästa 
räkenskapsperiod 150 150 100 100 

Leasingansvar totalt 690 740 600 630 

Andel som ska betalas under nästa 
räkenskapsperiod 50 50 30 30 

Hyresansvar totalt  3 240 3 440 2 300 2 430 

     
Övriga arrangemang utanför 
balansräkningen Koncernen Kommunen 

Arrangemangens syfte 2018 2017 2018 2017 

Ansvar gällande återbetalning av 
mervärdesskatt 6 018 4 675 4 843 3 500 

Ansvar gällande återbetalning av 
statsandelar för anläggningsprojekt 3 000 1 500 3 000 1 500 

Arrangemang utanför 
balansräkningen totalt  9 018 6 175 7 843 5 000 

 

 
Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.)  

Noter angående transaktioner med intressenter  

Kommunen har beviljat sitt helägda bolag Jokisuon Vuokra-asunnot Ab ett lån på 2,4 miljoner euro 
för byggande av hyresbostäder. Ingen ränta uppbärs på lånet och bolaget har inte gett någon 
säkerhet. Det handlar om ett lån som beviljats innan kommunallagen 2015 trädde i kraft. Kommunen 
uppskattar att lånet inte är förenat med någon avsevärd ekonomisk risk. 
 

Staden har ingått ett direktörsavtal i enlighet med kommunallagen med stadsdirektören 2.4.2016, 
där man fastställt ett avgångsvederlag på 100 tusen euro. 
 
Med koncernens närmaste krets/intressekrets har inte förekommit affärsverksamhet som avviker 
från det sedvanliga.  
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VATTENTJÄNSTAFFÄRSVERKETS BOKSLUT 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.)  
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UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING 
 

Bokslutets underskrifter 
 

Jokisuo den 29 mars 2019 

 

Kaarina Koppola  Tiina Tirkkonen  Reino Heiniö 
Kaarina Koppola  Tiina Tirkkonen Reino Heiniö 
Stadsdirektör   ordförande  viceordförande 
 
 
 
Aulis Pokka   Kaija Rokka  Lassi Sokka 
Aulis Pokka   Kaija Rokka  Lassi Sokka 
 

 

Mirja Miettinen  Sakari Tommola  Tuomo Raatikainen 
Mirja Miettinen  Sakari Tommola Tuomo Raatikainen 
 

 

Heli Rautiainen 
Heli Rautiainen 
 

Revisionsanteckning 
 

Över utförd revision har idag avgetts berättelse. 

Jokisuo den 15 maj 2019 

Tarkka Oy 
Revisionssammanslutning 

 

Teija Terävä 

Teija Terävä 
OFGR 
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Använda bokföringsböcker 1.1–31.12.2018 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.)  

Verifikatslag 
(Text har raderats. Den raderade texten inverkar inte på hur uppgiften ska lösas.) 

 

Notverifikat 
 

Utredning av försäljningsvinster för bestående aktiva tillgångar 

Outbrutet område 111-22-2 försäljningsvinst 0,5 miljoner euro 
Outbrutet område 111-22-3 försäljningsvinst 1,3 miljoner euro 
Outbrutet område 111-22-4 försäljningsvinst 0,7 miljoner euro 
Outbrutet område 111-22-5 försäljningsvinst 0,6 miljoner euro 
Outbrutet område 111-22-6 försäljningsvinst 0,9 miljoner euro 
Totalt    4,0 miljoner euro 



Bilaga 2: Keski-Suomen Työterveys Ab:s resultat- och balansräkning 

År 2018 är bolagets första räkenskapsperiod.  

 

 

 
 
BALANSRÄKNING AKTIVA  
(1 000 euro) 31.12.2018   

BALANSRÄKNING 
PASSIVA 31.12.2018 

 Bestående aktiva   Eget kapital  
 Materiella tillgångar   Aktiekapital  100 

 Maskiner och inventarier 364  
Räkenskapsperiodens 
vinst 820 

Rörliga aktiva   Främmande kapital  
 Kundfordringar 250  Leverantörsskulder 113 
 Resultatregleringar 120  Resultatregleringar  340 
Kassa och bank 639    
AKTIVA TOTALT 1 373   PASSIVA TOTALT 1 373 

 
 
 
 
 
 
 
  

Keski-Suomen Työterveys Ab 
 

Resultaträkning (1 000 euro) 1.1–31.12.2018 
  
Omsättning 7 766 
Övriga rörelseintäkter 250 
Material och tjänster   
  Material, förnödenheter och varor -590 
  Köpta tjänster -1 005 
Personalkostnader  
  Löner och arvoden -3 590 
  Pensionskostnader -639 
  Övriga lönebikostnader -107 
Avskrivningar och nedskrivningar  
 Avskrivningar enligt plan -91 
Övriga rörelsekostnader -967 
RÖRELSEVINST 1 027 
Finansiella intäkter och kostnader  
  Räntekostnader -2 
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER 1 025 
Inkomstskatter -205 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 820 



 

Bilaga 3: Kukkapään Jätehuolto Ab:s resultat- och balansräkning  

Räkenskapsperioden 2018 är bolagets första räkenskapsperiod.  

 

 
 
 

BALANSRÄKNING AKTIVA 31.12.2018   
BALANSRÄKNING 
PASSIVA 31.12.2018 

 Bestående aktiva   Eget kapital  
 Materiella tillgångar   Aktiekapital  80 
 Byggnader och 
konstruktioner 870  

Inbetalt, fritt, eget 
kapital 1 500 

 Maskiner och inventarier 573  
Räkenskapsperiodens 
förlust -300 

Rörliga aktiva   Främmande kapital  
 Kundfordringar 89  Leverantörsskulder 113 
 Resultatregleringar 99  Resultatregleringar  340 
Kassa och bank 102    
AKTIVA TOTALT 1 733   PASSIVA TOTALT 1 733 

 

Jokisuo stad och Kukkapään Jätehuolto Ab har inte haft några inbördes affärstransaktioner under 
räkenskapsperioden.  

 

 

Kukkapään Jätehuolto Ab 
 

Resultaträkning (1 000 euro) 1.1–31.12.2018 
  
Omsättning 1 859 
Övriga rörelseintäkter 45 
Material och tjänster   
  Material, förnödenheter och varor -245 
  Köpta tjänster -900 
Personalkostnader  
  Löner och arvoden -230 
  Pensionskostnader -41 
  Övriga lönebikostnader -7 
Avskrivningar och nedskrivningar  
 Avskrivningar enligt plan -220 
Övriga rörelsekostnader -560 
RÖRELSEVINST -299 
Finansiella intäkter och kostnader  
  Räntekostnader -1 
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH 
SKATTER -300 
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST -300 



Bilaga 4: Delar av protokoll 

STADSFULLMÄKTIGES MÖTE 21.12.2018 
 

Stadsstyrelsen 15.12.2018 105 § 

Förslag: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att fullmäktige beslutar att godkänna följande 
ändringar i budgeten för 2018: 
 
Resultaträkning: 
 

1. Verksamhetens intäkter: 
- Minskning av försäljningsintäkter 150 tusen euro, minskning av betalningsintäkter 60 tusen 

euro, ökning av understöd och bidrag 25 tusen euro, ökning av övriga verksamhetens intäkter 
2,5 miljoner euro till följd av markaffärer. 

2. Verksamhetens kostnader: 
- Minskning av personalkostnader 2,89 miljoner euro, ökning av köpta tjänster 5,2 miljoner 

euro, minskning av material, förnödenheter och varor 600 tusen euro, minskning av 
understödskostnader 60 tusen euro, minskning av övriga verksamhetens kostnader 
650 tusen euro. 

3. Minskning av skatteinkomster enligt Kommunförbundets senaste prognos 1,4 miljoner euro. 
4. Minskning av statsandelar 400 tusen euro.  
5. Ökning av räntekostnader 435 tusen euro. 

 
Investeringar: 
 

1. Ändringar av investeringsanslag 296 tusen euro. Ändringarna är specificerade per objekt och 
bransch i bilagan. 

2. Investeringarnas inkomstbudgetar:  
- försäljningsintäkterna för markområden blir 2,7 miljoner euro större än beräknat. 
- försäljningsintäkterna för Jokitörmä hälsostation på 1,5 miljoner euro realiseras redan 2018. 

       
 
Ändringar i finansieringsdelen: 

1. Ökningar av finansieringsandelarna på grund av försäljningar av bestående aktiva och 
statsandelen för fritidshuset 4,75 miljoner euro. 

2. Ökning av investeringsutgifter 296 tusen euro. 
3. Ändringar av kortfristiga lån 213 tusen euro och övriga ändringar av likviditeten -3,4 miljoner 

euro. 
 
Stadsfullmäktige 21.12.2018 87 § 
 
Beslut: Stadsstyrelsens förslag godkändes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



STADSFULLMÄKTIGES MÖTE 14.11.2018 
 
Stadsstyrelsen 30.10.2018 95 § 

Förslag: Stadsstyrelsen meddelar stadsfullmäktige för kännedom situationen i fråga om utfallet för 
investeringar och egendom 2018. 
 

1. Staden har tecknat fem stycken aktier i Kukkapään Jätehuolto Ab till priset 80 tusen euro. 
Handelsregisterutdraget bifogas. 

2. Jokirannan Lämpö Ab har försatts i likvidation och bolagets eget kapital har gått förlorat. 
Bolagets tillgångar uppgår till 200 tusen euro och skulder till en miljon euro. Bolaget klarar 
inte av att returnera det kapital som investerats och kundernas anslutningsavgift, så fordran 
betraktas som förlorad. Stadsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa fastigheternas 
tillgång till värmeenergi. Staden äger 50 stycken av bolagets aktier och har betalat 50 tusen 
euro av bolagets aktiekapital. 

3. Bolaget Jokisuon Työterveys har inte haft någon verksamhet inom sin bransch och har inte 
för avsikt att inleda sådan verksamhet, så bolaget försätts i likvidation för att sedan upplösas.   

4. Saneringen av avloppsreningsverkets utrustning har framskridit enligt planerna och under 
räkenskapsperioden uppskattas investeringskostnaderna uppgå till cirka 1,1 miljoner euro. 

5. Ombyggnaden och inredningen av stadshuset slutfördes och överlåtelsesynen gjordes 
15.10.2018. Kostnaderna under 2018 uppgick till 1,17 miljoner euro och anslagen som 
reserverats i budgeten för 2018 överskreds med 52 tusen euro. Totalrenoveringen inleddes 
2017 och projektets totala kostnader var tre miljoner euro. Totalt 3,1 miljoner euro hade 
budgeterats för projektet 2017 och 2018. 

6. Saneringen av Jokisuo daghem och byggandet av högstadieskolan framskrider enligt 
planerna och överlåtelsesynen görs i november–december 2018. För dessa investeringar 
fick staden 750 tusen euro i statsunderstöd. Det budgeterade beloppet var 800 tusen euro.  

7. Byggandet av ett fritidshus för ungdomar framskrider enligt planerna och man har ansökt om 
statsfinansiering på en miljon euro för projektet. Enligt beslutet har totalt 550 tusen euro i 
understöd beviljats för 2018.  

8. I stadens investeringsplan för 2019–2021 ingår planeringen och byggandet av en 
välfärdsstation. Preliminärt har fyra miljoner euro budgeterats för byggprojektet. 
Stadsstyrelsen har uppdaterat stadens riskkartläggning och näringslivsdirektören har gjort 
en sammanfattning av stadens fastighetsegendom. Stadsstyrelsen anser att byggandet av 
välfärdsstationen inte är ändamålsenligt under de ändrade omständigheterna och föreslår för 
stadsfullmäktige att välfärdsstationen inte byggs alls, utan att reserveringen på två miljoner 
euro för byggprojektet upplöses. Planeringen av Jokisuo gymnasium och högstadieskola 
inleds 2019 och i investeringsplanen 2019–2021 har tre miljoner euro reserverats för 
byggprojektet. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att en investeringsreserv på 1,5 
miljoner euro bildas för byggandet av gymnasiet och högstadieskolan.    

 

Stadsfullmäktige 14.11.2018 72 § 
 
Beslut: Stadsstyrelsens presentation av gjorda investeringar och stadens egendom antecknades 
för kännedom och man beslöt att avstå från att bygga välfärdsstationen. Enligt stadsstyrelsens 
förslag fattades också beslut om att upplösa investeringsreserven på 2 miljoner euro för byggandet 
av välfärdsstationen samt om att bilda en investeringsreserv på 1,5 miljoner euro för byggandet av 
gymnasiet och högstadieskolan 2019–2021. 
  



 
Bilaga till stadsfullmäktiges beslut 72 § 
 
  UPPGIFTER I REGISTERUTDRAGET 
 
Firma: Kukkapään Jätehuolto Ab 
FO-nummer: 123456-7 
Företaget registrerat: 2.6.2018 
Företagsform: Aktiebolag 
Hemort: Jokisuo 
Utdragets innehåll: 30.10.2018  
 
BRANSCH (Registrerat 2.6.2018) 
Bolagets verksamhetsområde är att äga, genomföra, förvalta och upprätthålla ett regionalt 
avfallsinsamlingssystem och en insamlingsstation i Kukkapää bostads- och affärslokalområden i 
Jokisuo stad samt producera avfallsinsamlingstjänster till självkostnadspris för sina aktieägare.  
 
HEMORT: Jokisuo stad 
 
RÄKENSKAPSPERIOD: 1.1–31.12 
 
GRUNDANDE: Avtalet om bolagsbildning är undertecknat 15.5.2018 
 
AKTIEKAPITAL:  80 000 EUR 
 
ANTAL AKTIER (Registrerat 2.6.2018): 55 st. 
 
OLIKA SLAGS AKTIER (Registrerat 2.6.2018): Aktierna indelas i typer, som skiljer sig från 
varandra på det sätt som fastställts i bolagsordningen. 
Typer: 
A: 5 st. 
B:  50 st. 
 
STYRELSE (Registrerat 2.6.2018): 
Ordförande:  
4.4.1976 Teuvo Ankka 
Styrelseledamöter:  
2.2.1966 Kaarlo Kitti  
3.3.1965 Katariina Kokki  
1.1.1977 Taavi Rastas 
 
(Information har raderats ur handelsregisterutdraget, den raderade informationen har ingen 
betydelse med tanke på lösandet av uppgiften) 
 
  



Utdrag ur Kukkapään Jätehuolto Ab:s bolagsordning:  
 
Bestämmelse om aktier av olika typer i bolagsordningen (3 § Bolagets aktier):   
Bolaget har fem (5) A-aktier och bolaget kan ha B-aktier.  
 
Aktiernas rösträtt: B-aktierna ger inte rösträtt i bolaget. B-aktierna ger emellertid rösträtt i ärenden 
som gäller ändring av självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen enligt bolagsordningen. För 
ändring av självkostnadsprincipen och icke-vinstprincipen krävs kvalificerad majoritet.  
 
Utdelning av medel (15 §):   Eftersom bolagets syfte inte är att producera vinst för sina aktieägare 
betalar bolaget inte vinstutdelning.  När bolaget avvecklas och avlägsnas från registret har ägarna 
till de fem (5) A-aktierna rätt att först få tillbaka det kapital de har investerat i bolaget, innan 
aktieägarna får utdelning i proportion till aktieinnehavet. 
 
 
  



 
STADSSTYRELSENS MÖTE 30.10.2018  
 
94 § Godkännande av markaffärer  
 
Näringslivsdirektören: Enligt Jokisuo stads förvaltningsstadga ska stadsstyrelsen godkänna 
försäljning av fast egendom när värdet är över 500 tusen euro. Således läggs de förberedda 
markaffärerna fram för stadsstyrelsens godkännande i enlighet med förvaltningsstadgan.  
 
Följande markaffärer i området Kissavuori vilka näringslivsdirektören har förberett för 
stadsstyrelsens godkännande läggs fram för stadsstyrelsens godkännande:  
 

1. Ett outbrutet område av tomt nr 111-22-3 i Kissavuori i Jokisuo stad. Det obrutna området 
syns på kartbilagan. Det obrutna området har anvisats som industriområde.   
 
Köpare:  Kuljetus Ab. 
Köpeskilling: 1 500 tusen euro.  
Betalning av köpeskillingen: handpenning 250 tusen euro betalas i samband med 
undertecknandet av köpebrevet. Resten av köpeskillingen betalas så att en första post på 
625 tusen euro betalas 15.12.2018 och en andra post på 625 tusen euro betalas 15.1.2019. 
På tomten står en gammal affärsfastighet som staden ska riva på egen bekostnad före 
31.1.2019. Ägande- och besittningsrätten övergår till köparen när den gamla fastigheten har 
rivits och hela köpeskillingen har betalats.   

 
2. Ett outbrutet område av tomt nr 111-22-4 i Kissavuori i Jokisuo stad. Det obrutna området 

syns på kartbilagan. Det obrutna området har anvisats som industriområde.   
 
Köpare:  Kiinteistöpalvelut Ab 
Köpeskilling: 750 tusen euro. 
Betalning av köpeskillingen: handpenning 250 tusen euro betalas i samband med 
undertecknandet av köpebrevet. Återstoden av köpeskillingen på 500 tusen euro betalas 
15.12.2018. Ägande- och besittningsrätten övergår till köparen när köpebrevet 
undertecknats.  

 
3. Ett outbrutet område av tomt nr 111-22-5 i Kissavuori i Jokisuo stad. Det obrutna området 

syns på kartbilagan. Det obrutna området har anvisats som industriområde.  
 
Köpare:  Ruokatehdas Ab 
Köpeskilling: 800 tusen euro.  
Betalning av köpeskillingen: handpenning 250 tusen euro betalas i samband med 
undertecknandet av köpebrevet. Återstoden av köpeskillingen på 550 tusen euro betalas före 
31.12.2018. Ägande- och besittningsrätten övergår till köparen när hela köpeskillingen har 
betalats.   

 
 
 
Stadsstyrelsen 30.10.2018 94 §: 

De markaffärer som näringslivsdirektören presenterade godkändes och stadsdirektören och 
näringslivsdirektören gavs fullmakt att underteckna bifogade köpebrev på stadens vägnar.  

 

 

 



 

STADSSTYRELSENS MÖTE 15.9.2018  
 
86 § Delårsrapporter 
 
Stadsdirektörens förslag: Styrelsen gick igenom dottersammanslutningarnas delårsrapporter för 
tiden 1.1–31.8.2018. Man konstaterade att dottersammanslutningarna har rapporterat utfallet av de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga målen som ställts upp för verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt. I Jokisuon Vuokra-asunnot Ab:s delårsrapport konstaterades att bolaget har 
inlett planerandet av byggandet av ett nytt investeringsobjekt i stadsdelen Jokimaa och att 
kostnaderna för investeringen uppskattas till 4,7 miljoner euro. Enligt planerna ska investeringen stå 
färdig i slutet av 2019. Man konstaterade att bolaget inte har fått koncernledningens 
förhandsgodkännande för investeringen, som koncerndirektivet kräver. Stadsdirektören föreslår att 
styrelsen fattar beslut om att påminna Jokisuon Vuokra-asunnot Ab:s bolagsstyrelse om innehållet i 
koncerndirektivet och uppmana den att följa direktivet.  
 
Beslut: Beslut fattades enligt förslaget.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 5: REVISORNS ARBETSPAPPER  

Arbetspapper: Granskning av redogörelserna för bindningar 
Uppgjort av: Teija Terävä 
Datum: 15.9.2018 
 
Granskningen omfattade en genomgång av stadsdirektörens och stadsstyrelsens medlemmars 
redogörelser för bindningar och man jämförde de bindingar som uppgetts med uppgifterna i 
handelsregistret. I samband med granskningen konstaterades: 
 
Personens namn  Ställning Företagskopplingar 

som antecknats i 
handelsregistret  

Observation  

Kaarina Koppola Stadsdirektör Styrelseledamot i 
förtaget Keski-
Suomen Työterveys 
Ab 

Företagskopplingen 
har uppgetts med en 
redogörelse för 
bindningar 

Tiina Tirkkonen Styrelsens ordförande Styrelseledamot i 
företaget Jokisuon 
Energia Ab 

Företagskopplingen 
har uppgetts med en 
redogörelse för 
bindningar 

Reino Heiniö Styrelsens vice 
ordförande 

Inga 
företagskopplingar 

Enligt redogörelsen 
för bindningar 
styrelseledamot i 
Jokilaaksos 
landskapsförbund 

Aulis Pokka Styrelseledamot Aktieägare i företaget 
Kuljetus Ab 

Enligt redogörelsen 
för bindningar 
styrelseledamot i 
samkommunen 
Jokilaakson   
koulutuskuntayhtymä 

Kaija Rokka Styrelseledamot Inga 
företagskopplingar 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

Lassi Sokka Styrelseledamot, 
medlem i tekniska 
nämnden 

Ansvarig bolagsman i 
företaget Rakenna ja 
Pura Kb 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

Mirja Miettinen Styrelseledamot Inga 
företagskopplingar 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

Sakari Tommola Styrelseledamot Aktieägare i företaget 
Remonttimiehet Ab 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

Tuomo Raatikainen Styrelseledamot Styrelsesuppleant i 
företaget Kehitys Ab 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

Heli Rautiainen Styrelseledamot Inga 
företagskopplingar 

Enligt redogörelsen 
för bindningar inga 
bindningar 

 
De senaste bokslutsuppgifterna för bolagen Kuljetus Ab, Rakenna ja Pura Kb, Remonttimiehet Ab 
och Kehitys Ab togs ur handelsregistret. Man konstaterade att Remonttimiehet Ab och Kehitys Ab 



inte haft någon egentlig verksamhet efter 2016. Man konstaterade att Kuljetus Ab (bifirma Kuljetus 
Joki) och Rakenna ja Pura  Kb (bifirma Purkupojat) har aktiv verksamhet.  
 
Observationerna som gjorts i samband med granskningen rapporterades skriftligt till staden och 
revisionsnämnden 30.9.2018. Man rekommenderade att styrelseledamöterna Sokka och Pokka 
kompletterar uppgifterna i redogörelserna för bindningar. Enligt förvaltningsdirektörens uppgift har 
Jokisuo stad inget systematiskt förfarande för uppföljning och rapportering av affärer som gjorts med 
eventuella intressenter.   
  



 
Arbetspapper: Granskning av upphandlingar 
Uppgjort av: Anne Avustaja 
Datum: 15.10.2018 
 
Syftet med granskningen var att säkerställa att a) upphandlingsfullmakterna är klart och tydligt 
definierade, b) uppgifterna med anknytning till upphandling är åtskilda på ett ändamålsenligt sätt, c) 
upphandlingsdirektivens innehåll är ändamålsenligt och d) små upphandlingar görs enligt stadens 
egna anvisningar och lagen om offentlig upphandling följs i samband med upphandlingar som 
överstiger tröskelvärdet. 

Granskningsmetod: Man granskade de viktigaste anvisningarna som gäller upphandling 
(upphandlingsdirektivet, direktivet för intern kontroll, förvaltningsstadgan). Tekniska sektorns 
upphandlingar granskades: Konkurrensutsättningen av takreparationsentreprenaden i samband 
med saneringen av Jokisuo daghem och åtta mindre upphandlingar som underskrider det nationella 
tröskelvärdet. Upphandlingschef Sisko Leivo intervjuades.  

Följande observationer gjordes i samband med granskningen:  

- Tjänsteinnehavarnas och organens befogenhet vid upphandling är klart och tydligt definierad 
i upphandlingsdirektivet och förvaltningsstadgan.  

- Stadens direktiv för intern kontroll har uppdaterats 14.10.2016 och med tanke på de ledande 
tjänsteinnehavarnas upphandlingsbefogenheter står direktivet i strid med 
förvaltningsstadgan och upphandlingsdirektivet.  

- Takentreprenaden konstaterades ha konkurrensutsatts i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling.  

- Stadens anvisning för mindre upphandlingar kräver att upphandlingar på mer än 10 tusen 
euro konkurrensutsätts i Cloudia-systemet. Dessutom krävs enligt upphandlingsdirektivet ett 
tjänsteinnehavarbeslut för alla upphandlingar som överstiger 5 tusen euro. Man konstaterade 
att fyra av de åtta mindre upphandlingar som granskades hade konkurrensutsatts enligt 
stadens anvisning och de övriga fyra hade gjorts som direktupphandling. Upphandlingarna 
som gjorts som direktupphandling är: Gräsklippare 9,8 tusen euro (moms 0 %), instrument 
till musikklass 15,6 tusen euro (moms 0 %), lekparksutrustning 5,5 tusen euro och möbler till 
förskolan 5,2 tusen euro. Tjänsteinnehavarbeslut har fattats för alla de granskade mindre 
upphandlingarna. Instrumenten till musikklassen har anskaffats på en gång från en lokal 
musikaffär.  

- Tjänsteinnehavarbesluten med anknytning till upphandlingarna har inte publicerats på 
kommunens webbplats, eftersom besluten enligt stadens ledning inte är offentliga.  

- Uppgifterna med anknytning till upphandlingsprocessen har skilts åt.  
- Enligt upphandlingsdirektivet krävs att ”Upphandling av förbrukningsmaterial och 

arbetsredskap görs från lokala aktörer med vilka ett faktureringsavtal ingåtts”. Man 
konstaterade att de lokala aktörerna inte konkurrensutsatts och att inköp gjorts enligt följande 
under tiden 1.1–30.9.2018: X-Market  Ab 150 tusen euro, B Tarvike Ab 98 tusen euro och 
Puu Tuote Ab 120 tusen euro. De största enskilda upphandlingarna från kunder med 
faktureringsavtal är en ismaskin till ishallen från X-Market 63 tusen euro (moms 0 %) och en 
traktor som används för underhållet av friluftsområden 68 tusen euro (moms 0 %). 

 
 
I Jokisuo stads förvaltningsstadga konstateras följande om ordnandet av den interna kontrollen: 
”Stadsstyrelsen svarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen 
samt:  
1) godkänner anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen,  
2) övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt anvisningarna och lyckas 
samt  



3) lämnar i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen 
ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning om koncernövervakningen och 
de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna.” 
 
I Jokisuo stads direktiv för intern kontroll konstateras följande: ”Stadens centrala 
verksamhetsprocesser (försäljning/försäljningsfakturering, inköp och upphandling, hantering av 
inköpsfakturor, lönebetalning och betalningsrörelse) beskrivs och uppgifterna som ingår i 
processerna skiljs åt på ett ändamålsenligt sätt.” 
 
  



Arbetspapper: Revision av bokslutet 
Uppgjort av: Anne Avustaja 
Datum: 11.3.2019 
 
I samband med revisionen av bokslutet för Jokisuo stad och stadskoncernen gjordes följande 
observationer: 
 

1. Revision av försäljnings- och betalningsintäkter: Försäljnings-/intäktsverifikat på mer än 
50 tusen euro som bokförts i december 2018 och januari 2019 granskades.  

2. Förluster: Man konstaterade att staden har redovisat kreditförluster i resultaträkningen totalt 
150 tusen euro 2017 och inga kreditförluster alls 2018. Bokföringspraxis för kreditförluster 
diskuterades med ekonomidirektören, som berättade att kreditförluster bokförs med 
nämndernas beslut (om förlusterna överstiger 50 tusen euro) eller med ledande 
tjänsteinnehavarens beslut (under 50 tusen euro),. Ekonomidirektören ansåg att det år 2018 
inte fanns något behov att bokföra kreditförluster.  

3. Revision av inköps- och kostnadsfakturor: Fakturor på mer än 50 tusen euro som bokförts i 
december 2018 och januari 2019 granskades. Man konstaterade att en byggnad rivits på 
tomt 111-22-3 i Kissavuori industriområde 27.12.2018–31.12.2018 enligt en separat 
rivningsentreprenad. Kostnaderna för rivningsentreprenaden uppgick till 550 tusen euro och 
de har bokförts som kostnader 2019. Rivningsarbetet utfördes av Purkupojat. Man 
konstaterade att ett beslut om direktupphandling fattats vid tekniska nämndens möte 
31.10.2018. Ledamöterna Sokka och Tommola var inte närvarande vid mötet. Beslutet om 
direktupphandling motiverades med att upphandlingen var brådskande.   

4. Revision av personalkostnader: Man konstaterade att semesterlönerna har beräknats per 
person och enligt det tillämpade kollektivavtalet. Lönebikostnaderna har periodiserats på ett 
lämpligt sätt. Den resultatpost på 450 tusen euro som betalats i januari 2019 grundar sig på 
det arbets- och tjänstekollektivavtal som undertecknats av KT Kommunarbetsgivarna och 
kommunsektorn och den har bokförts som utgift under 1/2019.  

5. Skatteinkomster: I resultaträkningen har bokförts skatteintäkter på 155,6 miljoner euro enligt 
redovisningarna från Skatteförvaltningen. Enligt skattetagarnas webbplats vero.fi är 
skatteinkomsten för december 2018 följande: kommunalskatt -674 tusen euro, 
samfundsskatt 620 tusen euro och fastighetsskatt 22 tusen euro. Man konstaterade att 
fastighetsskatten har kommit in på kommunens bankkonto och bokförts som 
fastighetsskatteinkomst, medan samfundsskatten och kommunalskatten inte har bokförts.    

6. Statsandelar: De statsandelar på 27,9 miljoner euro som bokförts i resultaträkningen 
överensstämmer med statsandelsbeslutet.  

7. Finansiella intäkter och kostnader: i räntekostnaderna ingår 1 050 tusen euro kostnader av 
engångskaraktär på grund av hävningen av ett ränteswapavtal.  

8. Bestående aktiva/avskrivningar: Tillägg, avskrivningar och minskningar av bestående aktiva 
granskades. Man konstaterade att avskrivningar av bestående aktiva i regel har gjorts enligt 
den avskrivningsplan som godkänts av stadsfullmäktige. Man konstaterade att Jokitörmä 
hälsostation har sålts för 1,5 miljoner euro under räkenskapsperioden. Från balansräkningen 
har avlägsnats 2,0 miljoner euro i anskaffningsutgift som inte avskrivits för ovan nämnda 
tillgångar och 500 tusen euro har bokförts som försäljningsförlust. Hälsostationen har 
sanerats 2009 för totalt 800 tusen euro och saneringen har aktiverats som en separat post i 
bokföringen av anläggningstillgångar, vilket har lett till att den fallit bort från balansräkningen 
då den inte bokförts i samband med försäljningen. Anskaffningsutgiften som inte avskrivits 
för saneringen 31.12.2018 är 400 tusen euro. Därtill konstaterades att avskrivningar på 
huvudbyggnaden på Jokiranta lägerområde har gjorts över 30 år, medan avskrivningstiden 
enligt planen borde vara 15 år. Lägerområdets huvudbyggnad togs i bruk 2.1.2015 och 
anskaffningsutgiften uppgick till 1,3 miljoner euro.  

9. Ökningen av övriga aktier och andelar på 80 tusen euro orsakas av tecknandet av aktier i 
Kukkapään Jätehuolto Ab.  



10. Köpeskillingarna för markaffärerna, som ingår i resultatregleringarna i balansräkningen, har 
betalats enligt följande:  Kuljetus Ab 20.1.2019 (625 tusen euro) och Ruokatehdas Ab 
7.1.2019 (550 tusen euro). 

11. Förvaltade medel och kapital är de testamentsgåvor som kommunen fått och stickprov visade 
att tillgångarna har använts enligt givarens önskemål.  

12. I kundfordringarna ingår fordringar från 2016–2017 på totalt 345 tusen euro. Fordringarna 
hänför sig till klientavgifter för social- och hälsovårdstjänster. Enligt stadens anvisning hade 
man ”glömt” att indriva fordringarna när social- och hälsovårdstjänsterna överfördes till 
samkommunen i början av 2018. Indrivningen av fordringarna inleddes 2.1.2019 och före 
28.2.2019 hade 220 tusen euro betalats och betalningsplaner gjorts upp för 55 tusen euro. 
Inkassobrev har skickats för de resterande fordringarna på 70 tusen euro till klienternas 
senaste registrerade adress, men breven har returnerats oöppnade.   

13. Lånesaldona i balansräkningen stämmer överens med kreditgivarnas information och de 
balanserande räntorna har bokförts som resultatregleringar. 



 
 
Uppgifterna 3–5 är separata uppgifter och de anknyter inte till uppgifterna 1–2. Alla händelser och 
personer i uppgifterna 3–5 är fiktiva. 
 
 
Uppgift 3 (10 poäng) 
 
Tekniska nämnden vid Västäräkkilä kommun inledde ett förfarande i syfte att upphandla ny 
lekparksutrustning till kommunens största lekpark. Baserat på nämndens prisutredningar 
uppskattades värdet på upphandlingen uppgå till 25 000 euro. Efter de preliminära förfrågningarna 
fattade nämnden beslut om att anskaffa utrustningen som direktupphandling från företaget Leikki-
Vilpertti Ab, som redan tidigare levererat utrustning till kommunens lekparker. 
 
Puistomestarit Ab är ett företag inom samma bransch som Leikki-Vilpertti Ab, med hemort i 
Västäräkkilä kommun. Puistomestarit Ab fick information om tekniska nämndens upphandling. Enligt 
Puistomestarit Ab:s ledningsgrupp var upphandlingsbeslutet fördömligt eftersom företaget inte ens 
fått en anbudsbegäran i upphandlingsärendet. Under ett möte för Puistomestarit Ab:s ledningsgrupp 
uppskattade företagets verkställande direktör att upphandlingsbeslutet påverkats av att ordförande 
i kommunens tekniska nämnd och verkställande direktören för Leikki-Vilpertti Ab var medlemmar i 
samma golfklubb. 
 
Uppgift: 
 
Besvara följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaren baserar sig på. 
 
3.1 Vilken typ av upphandling gäller Västäräkkilä kommuns upphandling av lekparksutrustning på 
basis av upphandlingens ekonomiska värde? Vilken lagstiftning ska tillämpas på 
upphandlingsförfarandet i sådant fall Vilka bestämmelser, anvisningar och principer ska beaktas i 
upphandlingsförfarandet i sådant fall? 
 
3.2 Kan Västäräkkilä kommun göra upphandlingen av lekparksutrustningen som direktupphandling? 
Om du anser att ytterligare information behövs för att besvara denna fråga, ange vilken information 
du behöver. 
 
3.3 Har Puistomestarit Ab möjlighet att söka ändring i beslutet om upphandling av lekparksutrustning 
som Västäräkkilä kommuns tekniska nämnd fattat? Om det är fallet, ange vilka möjligheter att söka 
ändring företaget har. 
 
 
Uppgift 4 (10 poäng) 
 
Besvara följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaren baserar sig på.  
 
4.1 Vilka författningar, avtal eller andra offentliga källor reglerar Finlands offentliga ekonomis 
finansiella ställning på medellång sikt och målet med tanke på det strukturella underskottet samt 
övervakningen av medlemsstatens ekonomiska politik med anknytning till dessa? 
 
4.2 Vilka av organen inom Europeiska unionen kan vidta åtgärder och vilka åtgärder kan vidtas om 
målet som ställts upp för Finlands offentliga ekonomis finansiella ställning på medellång sikt inte 
uppnås eller om man upptäcker att uppnåendet av målet äventyrats i betydande grad? Vilka 
skyldigheter har Finlands statliga organ till följd av dessa åtgärder? 
 
4.3 Vilka instanser i Finland bedömer och övervakar Finlands offentliga ekonomis finansiella 
ställning på medellång sikt samt att de rättsregler som berör denna följs? 



 
4.4 Varför kan bedömningen och övervakningen av Finlands offentliga ekonomis finansiella ställning 
på medellång sikt leda till en situation där Finlands riksdag röstar om huruvida medlemmarna av 
statsrådet kan fortsätta på sina poster? 
 
 
Uppgift 5 (5 poäng) 
 
Besvara följande frågor. Motivera ditt svar. Ange i svaret vilka rättsregler svaren baserar sig på.  
 
5.1 För vilken period ska anslag normalt tas upp i Europeiska unionens budget? Hur ska man gå 
tillväga med tanke på anslag i Europeiska unionens budget om ett visst anslag inte används under 
den tidsperiod som reserverats för dess användning? 
 
5.2 Hur skiljer sig principen om budgetbalans, det vill säga kravet på budgettäckning, enligt Finlands 
grundlag från principen om budgetbalans i Europeiska unionens budget? 
 
5.3 Med vilka inkomstkällor finansieras utgifterna som tas upp i Europeiska unionens budget? Vilka 
uppgifter och befogenheter har Europeiska kommissionen gällande inkomstfinansieringen ingående 
i Europeiska unionens budget? 
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