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Kaupunginhallitus 25.03.2019 § 141
Valmistelija: talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi, anna-kristiina.jarvi, puh. (02)
778 2201
Kunnan tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
säädetään kuntalaissa seuraavaa:
113 § Tilinpäätös
Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava
tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden
liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahoituksesta. Tätä varten
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä
kunnanjohtaja tai pormestari.
114 § Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja
tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.
Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma,
jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden
käytöstä tilikauden aikana.
Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan
konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on
jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

115 § Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa
on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden
tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu edellä
selostettujen säännösten pohjalta noudattaen Kuntaliiton ja
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia suosituksia ja ohjeita.
Tilinpäätös kokonaisuutena on esityslistan liitteenä.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta
2018 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja
tarkastuslautakunnalle.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen -15.375.812,78 euroa
kirjataan poistoeron vähennys 534.524,46 euroa ja tilikauden alijäämä
-14.841.288,32 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Tarkastuslautakunta 23.05.2019 § 57
Valmistelija: sisäinen tarkastaja Sari Laakso, sari.m.laakso@salo.fi, puh.
02 778 2012
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun
loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajan on
tarkastettava

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;
2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;
3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta
järjestetty asianmukaisesti.
Tilintarkastajan on kuntalain 125 §:n mukaan annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.
Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu,
tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.
Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta
tilivelvollisille.
Esityslistan liitteenä on tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja.
Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus jaetaan sähköpostitse
lautakunnan jäsenille. Tilintarkastuskertomus ei sisällä kuntalaissa
säädeltyjä tilimuistutuksia.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta lähettää tilintarkastuskertomuksen
kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
2) myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja toimielinten tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille)
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 84
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen
-15.375.812,78 euroa kirjataan poistoeron vähennys 534.524,46 euroa ja
tilikauden alijäämä -14.841.288,32 euroa kirjataan omaan pääomaan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että
1) vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään
2) myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille
ja toimielinten tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille)
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätös:
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ja
tarkastuslautakunnan ehdotukset.

