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1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

IUTARK
Tarkastuslautakunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
to tea mi nen.

  Hyvinvointialueen hallintosäännön (145§) mukaan kokouskutsu on
lä he tet tä vä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on ko-
kouk ses ta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen
verk ko si vus tol la (146§). Kutsu kokoukseen on lähetetty 20.4.2022,
kokousmateriaalit on lähetetty 16.5.2022 sekä samanaikaisesti
julkaistu Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

  Päätösesitys:
  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

 suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen il moit ta-
neet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.

 toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
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2
PÖYTÄKIRJATARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ LÄSNÄ- JA PUHEOIKEUDET

IUTARK
 Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja myönnetään tarvittavat

läs näolo- ja puheoikeudet.

  Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan lau ta-
kun ta valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi jäsentä tarkistamaan
ko kouk ses ta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tar kas-
te ta kokouksessa.

  Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi ja hy-
väk syt tä väk si puheenjohtajalle ja valituille tarkastajille.

  Hallintosäännön (85§) mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja
esit te li jän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tar kas tus lau ta kun nan  ko-
kouk sis sa on:
 tilintarkastajalla
 lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla

   Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

   Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja
puheoikeudesta määrätään asian omai sen toimielimen päätöksellä.
Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tar kas tus lau ta kun nan
kokouksiin.

   Päätösesitys:
  Tarkastuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi

Sonja Hällforsin sekä Jaakko Jalosen.

  Tarkastuslautakunta myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENET, ESITTELIJÄ JA SIHTEERI

IUTARK
 Valmistelu ja lisätiedot: Vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on 8.3.2022 10§
va lin nut tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2022- 2025 seuraavat
jä se net sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen Varajäsen
Silja Metsola, puheenjohtaja Kari Jahnsson
Jaakko Jalonen, varapuheenjohtaja Tero Aaltonen
Johan Söderberg Björn Sundqvist
Ilkka Sillanpää Kari Pauloaho
Timo Raivio Harri Lehtonen
Petra Paakkanen Malin Havila
Sonja Hällfors Lenita Niemelä
Eila Kohonen Auli Lehto- Tähtinen
Ari Oksanen Hannele Luukkainen
Tiina Sinkkonen Pirkko Parjanen
Marko Piirainen Mikko Valtonen
Hannu Ollikainen Martin Segerstråle
Johanna Knoop Sandra Riipi

Hallintosäännön (85§) mukaan tarkastuslautakunta määrää alai sen-
sa viranhaltijan esittelijäksi. Esittelystä tarkastuslautakunnassa mää-
rä tään lisäksi hallintossäännössä 96§. Tarkastuslautakunta voi eri-
tyi ses tä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan se los-
tuk sen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

  Tarkastuslautakunnan kokouksessa sihteerinä toimii tilintarkastaja
tai toimielimen erikseen määräämä viranhaltija.

  Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan

jäsenet sekä varajäsenet.

 Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja ja sih-
tee rin tehtäviä määrätään hoitamaan toistaiseksi Heli Sjö blom.
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4
TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT HYVINVOINTIALUELAISSA JA
HALLINTOSÄÄNNÖSSÄ

IUTARK
 Valmistelu ja lisätiedot: Vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie

Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain 125§:n mu-
kaan:

1. valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tar kas tus ta koskevat asiat

2. arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja ta-
lou den tavoitteet hyvinvointialueella ja hy vin voin ti alue kon-
ser nis sa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu lok sel li-
sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
se kä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toi-
men pi tei den riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta

4. huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tar kas-
tuk sen yhteensovittamisesta

5. valvoa, että 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa si-
don nai suuk sis ta noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset alue-
val tuus ton tiedoksi

6. valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hal lin to sään nön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tar kas tuk-
sen talousarvioksi

7. laatia arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kul ta-
kin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään ar vioin-
nin tulokset.

 Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125§:ssä määrätään, hal lin to-
sään nön 86§:n mukaan tarkastuslautakunta:

1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman
2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista

ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tar-
peen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi

3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voi ma-
va rat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen
jul kis hal lin non hyvän tilin-tarkastustavan edellyttämässä
laa juu des sa

4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, ti lin tar-
kas ta jan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden
tar kas tus vi ras ton tehtävien yhteensovittamisesta tar koi tuk-
sen mu kai sel la tavalla

5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden nou dat-
ta mis ta, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi alue val-
tuus tol le kerran vuodessa ja huolehtii si don nai suus re kis te-
rin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verk-
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ko si vuil la
6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä
7. vastaa tiedottamisesta.

 Hallintosäännön 86§:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hy vin-
voin ti alue lais sa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja ta lou-
den tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hy vin voin ti-
alue kon ser nin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tu lok-
sel li suus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä si don nai suus il-
moi tus ten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tar-
kas tus lau ta kunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voi-
daan ko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

 Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asiois-
ta ensisijaisesti aluevaltuustolle. Muu tiedottaminen tapahtuu tar kas-
tus lau ta kun nan päättämällä tavalla. Tiedotuksessa noudatetaan so-
vel tu vin osin aluehallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita tiedottamisen
pe ri aat teis ta.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi hyvinvointialuelaissa

tarkastuslautakunnalle määrätyt tehtävät sekä hallintosäännön
mukaiset lisätehtävät.
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TILINTARKASTAJAN VALINTA

IUTARK
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Sil ven-
noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125§:n 2mom. mukaan tar kas tus lau-
ta kun ta valmistelee hyvinvointialueen tilintarkastajien valinnan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen puolesta on maaliskuussa 2022
vahvistettu tilintarkastustoimeksianto Pekka Kivilevon toimesta.

Liite: Tilintarkastustoiminnon vahvistus 21.2.2022.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Tarkastuslautakunta päättää esittää hyvinvointialueen alue val tuus tol-
le, että valtuusto hyväksyy maaliskuussa 2022 allekirjoitetun so pi-
muk sen ja valitsee tilintarkastajaksi sopimuksen mukaisin ehdoin
KMPG Julkistarkastus Oy:n.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
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VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS

IUTARK
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie

Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta
ker to mus, jossa esitetään tilintarkastuksen tulokset. Kertomuksessa
on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toi-
mi eli men jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen ti li vel-
vol li sil le myöntää vastuuvapaus.

 Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä
on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden
ta voit teet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tu lok sel li sel la ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida ta lou-
den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä ta lous suun ni tel-
mas sa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden
ta sa pai no tuk sen kannalta.

 Lain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin
vuo del ta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Ar vioin ti ker to mus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yh tey-
des sä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä,
joi hin arviointikertomus antaa aihetta. Aluevaltuusto päättää toi men-
pi teis tä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu antaa aihetta. Hy väk-
syes sään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapaudesta ti li-
vel vol li sil le.

 Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun men-
nes sä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jäl-
keen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä ti-
lin pää tös kesäkuun loppuun mennessä.

 Tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luoma antaa katsauksen Itä- Uu-
den maan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion ja ti lin pää tök-
sen osalta.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 ar vi oin ti-

kertomuksen ja antaa sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
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VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUS

IUTARK
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Hyvinvointialuelaissa 130§: mukaan tilintarkastajan on annettava
alue val tuus tol le kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tar-
kas tuk sen tulokset. Jos tilintarkastaja havaitsee, että hy vin voin ti alu-
een hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston
pää tök siä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, ti lin tar kas-
tus ker to muk ses sa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva
muis tu tus.

  Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista viipymättä
alue valtuustolle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Ti lin tar kas-
tus pöy tä kir ja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle
(Hyvinvointialuelaki 130§.)

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja
KHT, JHT Mikko Luoma esittelee tarkastuslautakunnalle ti lin tar kas-
tuskertomuksen vuodelta 2021.

  Vt. hyvinvointialuejohtaja:
  Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tilintarkastuskertomuksen ja

antaa sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

 Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
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8
VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 37
 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:
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 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tuloksen
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.

 Päätös:
 Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

IUTARK
 Vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoinen esittelee tar kas-

tus lau ta kun nal le väliaikaisen valmistelutoimielimen tilinpäätöksen ja
toi min ta ker to muk sen vuodelta 2021.

 Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2021.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Tarkastuslautakunta

 hyväksyy osaltaan väliaikaisen valmistelutoimielimen
tilinpäätöksen 2021.

 esittää hyvinvointialueen aluevaltuustolle tilinpäätöksen
2021 hyväksymistä.

 Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.
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AJANKOHTAISET ASIAT

IUTARK
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäseniä in-

for moi daan ajankohtaisista asioista.
 Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty toimittamaan

16.5.2022 mennessä: alue hal li tuk sen jäsenet,
aluevaltuuston puheenjohtajat ja va ra pu heen joh ta jat,
lautakuntien puheenjohtajat ja va ra pu heen joh ta jat,
hyvinvointialuejohtaja, aluehallituksen ja lau ta kuntien
esittelijät.


