Vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus
Hallitus 31.03.2021 § 60
347/02.06.01.05/2021
Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, 044 351 2540.
Kuntalain 112 §:n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja
tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
kirjanpitolakia.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa
kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä
konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen
taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma.
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on
myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen
liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai
kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.
Mikäli taseessa on kattamatonta alijäämää, on toimintakertomuksessa
tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman (Essotessa
kehitysohjelma) riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Kuntalain 113 §:n mukaan varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava
tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun loppuun
mennessä. Kuntayhtymän tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet
ja kuntayhtymän johtaja.
Tuloslaskelman mukaan kuntayhtymän ylijäämä tilivuodelta 2020 on
490.176,16 euroa. Ennakoitua hieman suurempi ylijäämä johtuu
kirjanpidon korjauksesta, jossa pysyvien vastaavien myyntivoitot kirjattiin
tulosvaikutteisesti. Taseen loppusumma on 197.342.871,90 euroa. Tasetta
kasvattivat keskeneräiset edellisvuoteen rakennushankkeet.
Kuntayhtymän konserniin kuuluvat tytäryhtiönä Mikkelin Pesula Oy ja
Mikkelin Sairaalaparkki Oy. Konsernitilinpäätökseen on lisäksi yhdistelty
ISLAB liikelaitoskuntayhtymä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus liitteenä.
Kalliin hoidon tasausjärjestelmän sääntöjen mukaan lopullinen jäsenkunnan maksuosuus määräytyy ao. toimintavuoden tilinpäätöksen

vahvistamisen yhteydessä. Kalliin hoidon tasausjärjestelmän palautus on
713.326,97 euroa. Lopulliseksi maksuosuudeksi tulee 66 euroa/asukas.
Jäsenkunnittainen selvitys vuoden 2020 kalliin hoidon tasausjärjestelmän
perinnästä on liitteenä.
Kuntayhtymän johtaja:
Hallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja antaa sen
tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.
Hallitus oikeuttaa tekemään tilinpäätösasiakirjoihin mahdolliset
oikaisuluontoiset ja stilistiset korjaukset.
Hallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 ylijäämä
490.176,16 euroa siirretään taseeseen ali-/ylijäämätilille.
Hallitus esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta perittävän kalliin hoidon
tasausjärjestelmän palautus 713.326,97 euroa vuodelta 2020 maksetaan
jäsenkunnille 30.6.2021.
Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
Hallitus piti tauon klo 15.00-15.23 ja jatkoi sen jälkeen kokousta.

