
ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUEHALLITUS

LISÄLISTA 3/2022 1

Itä-Uudenmaan aluehallitus   31.03.2022

Aika 31.03.2022 klo 18:00

Paikka Kuttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu
1, 06100 PORVOO

Käsiteltävät asiat

Asia Sivu
7 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 2



ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUEHALLITUS

LISÄLISTA 3/2022 2

Itä-Uudenmaan aluehallitus 31.03.2022

7
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller Annette Po ve ni-
us annette.povenius@loviisa.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg
kat ja.blomberg@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson pe-
ter.johansson@porvoo.fi; kirjanpitäjä Sanna Koponen san-
na.koponen@porvoo.fi.

 Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan hyvinvointialueen ti li-
kau si on kalenterivuosi. Voimaanpanolain (616/2021) 1§:ssä on
sään nel ty voimaanastumisesta ja sen mukaan hyvinvointialueen ti-
lin pää tös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa sekä
tar kas te taan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetussa tavalla en sim-
mäi sen kerran vuodelle 2021. Alue hal li tuk sen on laadittava ti li kau-
del ta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun
men nes sä ja annettava se ti lin tar kas ta jien tarkastettavaksi sekä ti lin-
tar kas tuk sen jälkeen saatettava se val tuus ton käsiteltäväksi ke sä-
kuun loppuun mennessä.(611/2021 117§.)

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
nii den liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toi min ta ker to mus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
hy vin voin ti alu een toiminnan tu lok ses ta ja taloudellisesta asemasta.
Tä tä varten tarpeelliset li sä tie dot on ilmoitettava liitetiedoissa.
(611/2021 117§.)

 Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan tilinpäätöksen al le kir-
joit ta vat aluehallituksen jäsenet sekä vt hy vin voin ti alue joh ta ja.

 Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnan ja talouden
ta voit tei den toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös an net-
ta va tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka
ei vät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen vuoden 2021 tilinpäätös on laa dit-
tu hyvinvointialuelain säännösten ja niiden nojalla annettujen
ohjeiden ja suo si tus ten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää
toimintakertomuksen, jossa on kuvattu toiminnan ja talouden
olennaiset tapahtumat sekä to teu ma ver tai lut. Tilinpäätöslaskelmiin
sisältyvät tu los las kel ma, ra hoi tus las kel ma, tase ja konsernilaskelma
liitetietoineen.

 Liite. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2021.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tuloksen
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58 484, 82 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli- ja
alijäämätilille.

 Aluehallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 ti lin pää-
tök sen ja esittää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

 Aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
ennen aluevaltuuston käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen
tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

 Aluehallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä tek-
nis luon tei sia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.


