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8.50/9700095/0083
IISALMEN KAUPUNGIN KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIRAHASTON SÄÄNNÖT
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt säännöt maaliskuun 24. päivänä 1997 § 49.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt muutokset sääntöihin 29.1.2007 § 6.
Rahaston tarkoitus

1§

Rahaston tarkoituksena on kaupungin pitkävaikutteisten
kehittämis- ja investointihankkeiden rahoitus.

Rahaston alkupääoma ja rahaston kartuttaminen
2§

Rahaston alkupääoma on 16 818 792,65 euroa (100 milj. mk),
joka vastaa kaupungin energialaitoksen myynnistä rahana saatua
kauppahintaa. Rahaston pääoma voidaan muodostaa
ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta tai siirtämällä pääomaa
muusta oman pääoman erästä tai taseen varauserästä. Lisäksi
rahaston pääomaa voidaan kartuttaa valtuuston päätöksellä
tilikauden tuloksesta tehtävin rahastosiirroin.

Varojen säilyttäminen
3§

Rahaston varat säilytetään erillään kaupungin yleisistä
rahoitusvaroista (erityiskatteinen rahasto). Rahaston varat
sijoitetaan tuottavasti kaupunginvaltuuston vahvistaman
sijoitussuunnitelman mukaan. Varojen yksityiskohtaisesta
sijoittamisesta päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi rahastosta voidaan
kaupunginhallituksen päätöksellä siirtää varoja kaupungin yleisiin
rahoitusvaroihin. Näin lainatut varat on palautettava rahaston
varoihin kaupunginmaksuvalmiuden korjaannuttua.

Rahaston käyttö
4§

Rahaston pääomaa käytetään kaupungin pitkävaikutteisten
kehittämis- ja investointihankkeiden rahoittamiseen sekä
pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksuun valtuuston hyväksymän
suunnitelman mukaan. Pääomaa tuloutetaan tällöin
tuloslaskelmaan tai siirretään oman pääoman muuhun erään
varojen käyttöä vastaava määrä.
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Tehtäessä päätöstä rahaston käytöstä tulee selvittää
hankkeen/investoinnin vaikutus kaupungin toimintaan ja
käyttötalouteen. Pitkävaikutteisiin kehittämis- ja
investointihankkeisiin rahastosta voidaan osoittaa vuosittain
enintään 1 345 503,41 euroa (8 milj. mk). Rahaston vuotuinen
tuotto tuloutetaan kaupungin tuloslaskelmaan, ellei valtuusto
toisin päätä.
Poikkeuksellisesti rahaston pääomaa voidaan käyttää valtuuston
päätöksellä kaupungin talouden tasapainotukseen siirtämällä
varoja rahastosta taseen edellisten tilikausien alijäämätilille.
Rahaston hoitaminen
5§

Rahastoa hoitaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen
määräysten ja päätösten mukaisesti kaupungin taloustoimi.
Rahaston hoidosta laaditaan kalenterivuosittain tiliselvitys, josta
ilmenee rahaston pääoma vuoden alussa, rahaston tuotot,
rahaston käyttö sekä rahaston pääoma vuoden lopussa.
Tiliselvitys liitetään kaupungin tilinpäätökseen.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.2.2007.
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IISALMEN KAUPUNGIN KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN
PERUSTELUT

Rahaston tarkoitus
1§

Rahaston tarkoituksena on kaupungin pitkävaikutteisten
kehittämis- ja investointihankkeiden rahoitus.

Rahaston kartuttaminen
2§

Energialaitoksen kauppahinta oli 18 500 671,91 euroa (110 milj.
mk), josta käteisenä kaupunki sai 16 818 792,65 euroa (100 milj.
mk) ja Savon Voiman osakkeina 1 681 789,26 euroa (10 milj. mk).
Rahaston alkupääoma 16 818 792,65 euroa (100 milj. mk) vastaa
käteisenä saatua kauppahinnan osuutta. Rahaston alkupääoma
voidaan muodostaa ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta tai
siirtämällä pääomaa muusta oman pääoman erästä tai taseen
varauserästä. Lisäksi rahaston pääomaa voidaan kartuttaa
valtuuston päätöksellä tilikauden tuloksesta tehtävin
rahastosiirroin.
Alkupääomaa vastaava määrä siirretään kaupungin yleisistä
rahavaroista erillisille tileille kaupungin rahoitusomaisuudessa.
Rahaston erityiskatteet sisältyvät kaupungin taseen vastaavissa
luonteensa mukaisiin rahoitusomaisuuden eriin.

Varojen säilyttäminen
3§

Rahaston varat säilytetään erillään kaupungin ”kassavaroista”,
mikä helpottaa rahaston seurantaa (erityiskatteinen rahasto).
Rahaston varojen sijoittamisen pohjaksi valtuusto tekee
raamipäätöksen, jonka puitteissa varat sijoitetaan eri kohteisiin.
Yksityiskohtaisesta sijoittamisesta päättää kaupunginhallitus.
Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi rahastosta voidaan
kaupunginhallituksen päätöksellä siirtää varoja yleisiin
rahoitusvaroihin. Lainatut varat palautetaan rahaston varoihin
kaupungin maksuvalmiuden parannuttua.

Rahaston käyttö
4§

Rahaston varojen käytön tulee perustua valtuuston hyväksymään
suunnitelmaan. Rahaston pääomaa tuloutetaan tuloslaskelmaan
tai siirretään oman pääoman muuhun erään rahaston varojen
käyttöä vastaava määrä.
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Rahaston varoja käytetään pitkävaikutteisten kehittämis- ja
investointihankkeiden rahoittamiseen sekä pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksuun.
Tehtäessä päätöstä rahaston käytöstä tiettyyn kohteeseen, tulee
selvittää investoinnin/hankkeen vaikutus kaupungin toimintaan
sekä käyttötalouteen (toimintatuotot/-kulut).
Myyty omaisuus on hankittu kaupungille vuosikymmenien aikana.
Perusteltua on, että omaisuuden myynnistä saatu tuotto
käytetään kaupunkilaisten hyväksi myös pitemmän ajanjakson
kuluessa. Tämä tapahtuu rajaamalla rahaston käyttö vuodessa
tiettyyn enimmäismäärään. Tämä toimenpide pakottaa
hankkeiden kriittiseen tarkasteluun sekä asettamaan hankkeet
etuoikeusjärjestykseen. Näin ”elinkelvottomat”hankkeet
karsiutuvat pois. Rahaston vuotuisen käytön rajoitus ei koske
lainojen takaisinmaksua.
Poikkeuksellisesti rahaston pääomaa voidaan käyttää valtuuston
päätöksellä kaupungin talouden tasapainotukseen siirtämällä
varoja rahastosta taseen edellisten tilikausien alijäämätillille.
Päätös alijäämän kattamisesta rahastosta tulee tehdä ennakkoon
talousarviota ja –suunnitelmaa hyväksyttäessä ja siirto rahastosta
kirjataan päätöksentekovuoden tilinpäätöksessä tai sitä
seuraavien suunnittelukauden vuosien tilinpäätöksissä.
Rahaston vuotuinen tuotto tuloutetaan kaupungin tuloslaskelmaan
tuotoksi, ellei valtuusto toisin päätä. Tällä tuloutuksella katetaan
se tulovaje, joka syntyi talousarvioon energialaitoksen tuloutuksen
jäädessä pois. Mikäli kaupungin talous mahdollistaa, valtuuston
päätöksellä rahaston tuotto joko kokonaan tai osittain voidaan
jättää tulouttamatta kaupungin talousarvioon, jolloin se liitetään
rahaston pääomaan.
Rahaston hoitaminen
5§
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Rahastoa hoitaa valtuuston ja hallituksen määräysten mukaan
taloustoimi. Rahaston pääomasta, tuotoista ja kuluista laaditaan
vuosittain tiliselvitys, joka liitetään kaupungin tilinpäätökseen.

