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Kemijärven kaupunginhallituksen 30.3.2020 päätöksistä / Tilinpäätös 
 
 
Kemijärven v. 2019 tulos himpun verran alijäämäinen – kumulatiivinen alijäämä 4,4 milj. euroa 
  
Kemijärven tulos oli 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Tulosta heikensi verokorttiuudistuksesta johtuva 
verotulotilitysten pieneneminen. Aiempia kattamattomia alijäämiä kaupungilla on 4,1 milj. euroa, joten 
alijäämiä on nyt 4,4 milj. euroa ja ne on katettava vuoteen 2023 mennessä. Kaupunginvaltuusto ja  
–hallitus  ovat käynnistäneet talouden sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on saada talous tasapainoon 
seuraavien kolmen vuoden aikana.  
 
Kaupungin taseen tunnusluvut ovat seuraavat: 
 
TASEEN TUNNUSLUVUT   
   v.2019           v. 2018 
Omavaraisuusaste,%      45,4    46,1 
Suhteellinen velkaantuneisuus,%     66,7    63,9 
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 €  -4 447 -4 105 
Kertynyt yli/alijäämä,  € /asukas    -611    -557 
Lainakanta 31.12.,1000 €                              34 414 32 699 
Lainat  €/asukas                             4 727   4 434 
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000 €                     35 445 33 535 
Lainat ja vastuut €/asukas                             4 869   4 547 
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €                         11 707 11 529 
Asukasmäärä                            7 280   7 375 
 
  
 
Boreal Bioref Oy:n rahoitusneuvottelut etenevät, kaupunki edistää omilla päätöksillään tehdasinvestoinnin 
rahoitusvalmisteluja 
 
Kemijärven kaupunginhallitus omistajaohjeisti kokouksessaan 30.03.2020 Kemijärven 
Kehitys Oy:tä hyväksymään pääomalainaehtoisen velkakirjan ja lainasta syntyneiden 
korkojen konvertoinnin Boreal Bioref Oy:n osakkeiksi. Myös muilta 
rahoittajilta edellytetään konvertointipäätöksen hyväksymistä ja välirahoitusratkaisun 
syntymistä ennen konvertointisopimuksen voimaanastumista. Kaupunginhallitus kuuli 
kokouksessaan ennen päätöksentekoa kaupungin ja kehitysyhtiön tilintarkastajaa KHT, JHT 
Tapio Raappanaa (KPMG Oy) ja Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtajaa Heikki Nivalaa. 
Lausuntojen perusteella taloudellisesta näkökulmasta katsoen pääomalainan ja korkojen 
muuttaminen Boreal Bioref Oy:n osakkeiksi ei lisää merkittävästi riskiä alkuperäisiin 
päätöksiin verrattuna.  Toisaalta tehty päätös konvertointiin liittyen edistää merkittävästi 
rahoitusneuvottelujen onnistumista ja näin mahdollistaa lopullisen tehdasinvestoinnin 
toteutumisen Kemijärvelle. 
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Tilapäisen valiokunnan perustamisesitys valtuustolle 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista 
Kemijärven kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamiseksi. Samassa yhteydessä 
kaupunginhallitus haluaa korjata keskusteluissa esillä olleen väitteen, että tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajiston erottamiseksi tehty esitys tilapäisen valiokunnan asettamisesta olisi jonkin yksittäisen 
puolueen ajama asia.   

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää perustaa tilapäisen valiokunnan, tulee asia Kemijärven 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi tilapäisen valiokunnan selvitysten jälkeen. Silloin kaupunginvaltuusto 
päättää, nauttiiko tarkastuslautakunnan nykyinen puheenjohtajisto valtuuston enemmistön luottamusta. 

 

Lea Koskela 040 523 0002, kaupunginhallituksen puheenjohtaja 

Atte Rantanen 0407266601, kaupunginjohtaja 

 

  
 
 


