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VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN
3/02.02.02/2020
Khall § 69

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja
taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
(Kuntalaki 113 §)
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös. (Kuntalaki 114 §)
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 ja kuntakonsernin
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä. (Kuntalaki 115 §)
Kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sovelletaan sen lisäksi,
mitä kuntalaissa säädetään, kirjanpitolakia. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa
ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 113 - 116 §:n soveltamisesta.
Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoihin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksessä on täydellinen konsernitilinpäätös ja laskennallisesti eriytetyn
vesihuollon (vesilaitos ja viemärilaitos) tilinpäätöslaskelmat ja toimintakertomus.
Tilinpäätös osoittaa, että kunnan tilikauden tulos on positiivinen vuonna 2020. Kunnan
talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin 0,974 milj. €, 360 €/asukas. Kunnan vuosikate
on tilinpäätöksessä 2,758 €, 1.019 €/asukas. Konsernitilinpäätöksessä vuosikate on
1.238 €/asukas.

Tuloslaskelman toimintakate on -18.497.679,26 €, mikä on 680.413,43 euroa
edellisvuotta parempi.
Kunnan käyttötaloustulot vähenivät 297.883,92 € ja käyttötalousmenot vähenivät
978.297,35 € edellisvuoteen verrattuna.
Kunnalla on taseessa aikaisempien tilikausien ylijäämää + 3.155.549,58 euroa. Vuoden 2020 tilikauden ylijäämä on 841.750,30 euroa.
Kunnalla on rahastoissa 2.759.171,69 €.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen:
- Vuosikate on 2.758.451,18 €, 1.019 € asukasta kohden.
- Suunnitelman mukaiset poistot 1.496.371,03 €, lisäpoisto Kivikoulusta 429.651,29 € ja
arvonalentumiset 75.931,64 €; poistot ja arvonalentumiset yhteensä 1.972.953,96 €.
- Tilikauden tulos on 785.497,22 euroa positiivinen.
- Poistoeroa kirjattiin 6.253,08 €.
- Rahastojen vähennys 50.000 € asuntorahastosta.
- Tilikauden ylijäämä on 841.750,30 €.
- Tilikaudelle 2020 kirjattiin verotuloja 7.887.309,18 €, joka on 361.645,13 € edellisvuotta enemmän
- Käyttötalouden valtionosuuksia kirjattiin 13.120.297 €, joka on 744.049 € edellisvuotta
enemmän.
- Kunnan lainakanta on 31.12.2020 6.920 €/asukas ja Konsernin lainakanta on 7.876
€/asukas.
- Investointeihin varatuista 3,088 milj. eurosta toteutui 2,618 milj. euroa. Suurin
investointihanke oli Varhaiskasvatuksen tilojen rakentaminen.
Tilinpäätösasiakirja oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää tilikauden + 785.497,22 euron tuloksen käsittelystä
seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6.253,08 €
2. tuloutetaan rahaston vähennys 50.000 € asuntorahastosta
3. tilinpäätösvuoden 2020 ylijäämä 841.750,30 € siirretään aikaisempien vuosien
yli-/alijäämätilille,
4. allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan
tarkastettavaksi,
5. antaa
valtuudet
mahdollisten
teknisten
korjausten
tekemiseen
toimintakertomusosaan ja
6. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen
valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan ja
poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.14.

Merkittiin, että jäsen Tanja Jaatinen saapui kokoukseen tämän asian esittelyn aikana
klo 16.31.
---

-----

Liitteet
Tark § 8

Tilinpäätös 2020
Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.

Tarkastuslautakunta on kutsunut kunnanjohtaja Lauri Laajalan ja taloussihteeri Arja
Lindbomin esittelemään Perhon kunnan v. 2020 tlinpäätöksen.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta kuulee ja merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan ja taloussihteerin
tilinpäätöksen 2020 esittelyn.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi kunnanjohtajan ja taloussihteerin
tilinpäätöksen v. 2020 esittelyn.
Tarkastuslautakunta totesi myös, että toimintakertomuksessa on nostettu esille asia
koskien v. 2021 valtionosuuspäätöstä.
Koska asia on oikaisuvaatimuksen johdosta kesken, asiaan palataan viimeistään
tilintarkastuskertomuksen yhteydessä.

---

----Merkittiin, että kunnanjohtaja Lauri Laajala ja taloussihteeri Arja Lindbom olivat paikalla
tämän asian esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
-----

Tark § 13

Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Ehdotus:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta totesi, että kunnan jättämä oikaisuvaatimus valtionosuuksista on
hyväksytty ja että opetus- ja kulttuuriministeriö on korjannut päätöksellään em.
valtionosuutta Perhon kunnalle 294.248 eurolla.
JHTT-tilintarkastaja
Asko
Vanhatupa
on
30.5.2021
jättämässään
tilintarkastuskertomuksessa esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 1.1-31.12.2020.
Tarkastuslautakunta
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi
2. esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään
3. kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen

johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
---

-----

Kvalt § 37

Vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

---

-----

tai

