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Asia SAATAVIEN KIRJAAMINEN LUOTTOTAPPIOKSI

Päätös ja sen

perustelut

(Mikäli asian

ratkaisu tapah-

tuu esittelystä, 

tähän merki-

tään myös esit-

telijän nimi ja

päätösehdotus)

Allekirjoitus Virka-asema

Allekirjoitus
 Talous- ja henkilöstöjohtaja

OIKAISUVAATIMUS
Oikausuvaatimuksen peruste

Muutoksenhakukielto, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,

kuntalain (1995/365) 91 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä

kunnallisvalitusta

x Kirjallinen oikaisuvaatimus, saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 

(asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi

vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja se on toimitettava 

oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan tähän päätökseen ei

saa hakea muutosta valittamalla

katso erillinen liite

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite

viranomainen

Reisjärven kunta, Kunnanhallitus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Oikaisuvaatimus- Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen 

aika ja sen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon

alkaminen kun pöytäkirja on saatettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen

päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen

tiedoksisaantitodistukseen menrkittynä aikana.

Päätöksen Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, pvm

nähtäväksi

asettamispäivä 26.11.2021

Päätöksen Asianosainen, jolle päätös on annettava erikseen tiedoksi

tiedoksi-

antaminen

 Sisäinen posti, pvm/tiedoksiantaja

 Luovutettu asianosaiselle pvm/vast.ott. allekirj.  

Muulla tavoin, miten

Kirjanpitolain 3 luvun 2 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta. KPL 5:1 mukaan tuotoista vähennetään kuluina ne menot, joista ei todennäköisesti 

enää kerry niitä vastaavaa tuloa, samoin kuin menetykset. Edelleen KPL 5:2:ssä todetaan edelleen, että 

saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 

Kirjanpitosäännösten mukaan saatavat, joiden kertyminen on epätodennäköistä, on kirjattava 

luottotappioiksi. Saatavasta syntynyt luottotappio on kirjattavissa silloin, kun on todennäköistä, että 

saamisesta ei saada suoritusta. Luottotappiota kirjattaessa on arvioitava saamisesta todennäköisesti kertyvä 

määrä. Luottotappiokirjaus voidaan tehdä jo tilikauden aikana, ja se on tehtävä viimeistään tilinpäätöstä 

laadittaessa. 

Myyntisaamisista syntyneet luottotappiot vähennetään myyntisaamisista ja tuloslaskelmassa muina 

toimintakuluina (tili 4943 Luottotappiot toimintatuotoista). Saatavien poistaminen kirjanpidosta ei keskeytä 

niiden perintää. 

Hallintosäännön 27 § mukaan saatavien poistosta tileiltä silloin, kun saatavia ei ole ulosottoteitse pystytty 

perimään tai perintä ei muista syistä ole tarkoituksenmukaista. 

Vuoden 2021 tilinpäätökseen kirjataan luottotappioksi avoimet saatavat, joiden menetys on ilmeinen. 

Luettelo poistettavista saatavista on päätöksen oheismateriaalina.

Päätös: Päätetään, että luettelon mukaiset avoimet saatavat, yhteensä 31 095,20 euroa kirjataan 

luottotappioksi vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Luottotappiokirjauksesta huolimatta saatavien perintää 

jatketaan.

 


