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VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg
katja.blomberg@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; kirjanpitäjä Sanna Koponen sanna.koponen@porvoo.fi.
Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Voimaanpanolain (616/2021) 1§:ssä on
säännelty voimaanastumisesta ja sen mukaan hyvinvointialueen tilinpäätös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa sekä
tarkastetaan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetussa tavalla ensimmäisen kerran vuodelle 2021. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.(611/2021 117§.)
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot
hyvinvointialueen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
(611/2021 117§.)
Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat aluehallituksen jäsenet sekä vt hyvinvointialuejohtaja.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka
eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu hyvinvointialuelain säännösten ja niiden nojalla annettujen
ohjeiden
ja
suositusten
mukaisesti.
Tilinpäätös
sisältää
toimintakertomuksen, jossa on kuvattu toiminnan ja talouden
olennaiset tapahtumat sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin
sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma, 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 tilinpäätöksen ja esittää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi
ennen aluevaltuuston käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen
tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Aluehallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisluonteisia korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

