
f Bpo Keskus 020 743 2920 BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TI LI NTARKASTUSKERTOMUS 20 1 9

Vetelin kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Vetetin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaat6ksen titikaudetta

1.1.31.12.2019. Titinpaatds sisattaa kunnan taseen, tutoslasketman, rahoitustasketman ja

niiden tiitetiedot set<6 tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisliksi

titinpiititcikseen kuutuva konsernititinpaatds sisattee konsernitaseen, konsernitutostasketman,

konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvolliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja taloudenhoidosta

titir.iua"tu. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja

lont"iniuuiuonn"n jiirjestiimisestii. KunnanhaItitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpeat6ksen

i""lirir"rt" ia sii[a,-etta titinpiiitcis antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tutoksesta,

tiiouaeftisesti asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaetiiksen taatimista koskevien

iiannort"n ja mdliriiysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat

iolmintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan siseisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii

konsernivatvonnan jarjestemisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinp:iatdksen jutkishattinnon hyviin

tiiintirt astustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja

iupoiiolnrir"rri tarkastuksen tuloksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet

t"iri"iini"" jasenten ja tehtaveatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan

tainmuf<aisuutta-. Kunnan iisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekli konsernivatvonnan

ia.i..iarisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon

i"il,,,1"lr*x"li"n1rxt"itu niiiti esitetyt setonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien

,".irrt"ittu annettuien tietojen oikeettisuutta' Otemme tehneet tarkastuksen riittavan

;;ffi;;;; r".rii"x'.i rit,a, 
"nko 

huttinto" hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti'

il;j;6i,;; iet<i titinpaatot<sen taatimisperiaatteita, sisatt6a ja esittamistapaa 
. 
otemme

iiriirt"n"* riittavassa taaiuudessi sen toteamiseksi, ettei titinpaarbs sisiittd otennaisia

virheitA eika Puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatiisten mukaisesti'

Kunnan sisainen vatvonta ja riskienhattinta sekii konsernivalvonta on jarjestetty

asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

Kuntatain 113 S:n mukaan kunnan titinpiiit6s on taadittava 
. 
maatiskuun toppuun mennessii'

iitinpaa,tir on attekirjoitett; 18.5.2020' Kunnan titinpiiatds ia siihen .kuutuva
fo"i!i^ititi"paatti. on rrittu osin taadlttu titinpaiittjksen taatimista koskevien siiSnntjsten ia

ffiil;;i;; ;;k;isesti. Titinpaatds antaa oikeat ja riittavet tiedot titikauden tutoksesta,

tatoud;ttisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta'

Lausunnottitinp?iHtiiksenhyvdksymisestdjavastuuvapaudenmytintHmisest.d

Esitamme titinpaet6ksen hyvaksymista'
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Esitamme vastuuvapauden mytjntiimiste titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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"Hannu Haukilahti
kunnanhalliluksen.iasen
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Merl/Herkkile
kunnanhallituksen jasen
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kunn ituksen puheenjohtaja

Johanna Jervela
kunnanhallituksen jasen

Arto Pihlajamaa
kunnanhalliluksen iesen
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llpo Aivo
kunnanhallituksen varapuheenjohtala

Tilinpdatdsmerkinta

Olemme antaneet suonttamastamme tilintarkastuksesta tanaan kertomuksen
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Hannu Jyrkka
kunnanjohtaja
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