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TI L I NTARKASTUS KE RTOMUS 2O2O

Vetelin kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Vetetin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiiittiksen titikaudetta
1.1.-31 .12.7020. Titinpiiiitris sisiittliii kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman ja
niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi

titinpiii.itiikseen kuutuva konsernitiLinpiiiitos sisiittii6 konsernitaseen, konsernitutoslaskelman,

konsernin rahoitustasketman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhal.Litus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
tilikaudetla. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jdrjestdmisestd. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpiiitciksen
laatimisesta ja siitd, ettii titinpdlit6s antaa oikeat ja riittdvlit tiedot kunnan tutoksesta,

tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatOksen laatimista koskevien

sli6nndsten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan seki
konsernivatvonnan jirjestdmisestd.

OLemme tarkastaneet tiLikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpliiittiksen jutkishattinnon hyvdn

titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa otemme selvitteneet
toimiel,inten jdsenten ja tehtiivdatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisdisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivalvonnan
jdrjestdmisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon

ioimintakertomuksessa niistd esitetyt setonteot. Lisbksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittiivdn
varmuuden saamiseksi siitd, onko hattintoa hoidettu tain ja vattuuston phdtcisten mukaisesti.

Kirjanpitoa sekii titinpiiiitijksen taatimisperiaatteita, sisiittciii ja esittlimistapaa olemme

taikastaneet riitthvdssd taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpiiiitcjs sisdlti otennaisia

virheitd eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Vuoden 7O7O tatousarvion sitovien mddrdrahojen ytityksiii/tutoarvioiden atituksia on

tapahtunut e16iden tehtdvdatueiden/investointihankkeiden kohdatta. Seuraavat poikkeamat

on katsottava otennaisiksi: kunnanhatLitus, mddrdrahan ylitys 201 teuroa (titivetvottinen

kunnanhatl,itus ja kunnanjohta ja) ja SVOP-sijoitus, mddriirahan ytitys 520 teuroa

(titivetvottinen kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja). Muitta osin kunnan hattintoa on hoidettu tain

ja vattuuston piiatdsten mukaisesti.

Kunnan sisdinen vatvonta ja riskienhaLtinta sekd konsernivalvonta on jlirjestetty

asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

Kuntatain l'l 3 S:n mukaan kunnan titinpiiiitcis on taadittava maatiskuun loppuun mennessa.

Titinpiiiiros on attekirjoirettu 3.5.202'1. Kunnan titinpiidttis ja siihen kuutuva

konsernititinpd6t,ijs on muiLta osin taadittu titinpiilitdksen taatimista koskevien sddnndsten ja
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maarbysten mukaisesti. Titinp5etirs antaa oikeat ja rjjttavait tiedot titikauden tuloksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ra toiminnasta.

Lausunnot tilinpaatiiksen hyvaksymiseste ja vastuuvapauden myiintamiseste

Esitiimme titinpaat6ksen hyvdksymistii.

Esitamme vastuuvapauden my6ntamistli titiveLvoLtisitte tarkastamattamme titikaudetta
edettyttaen, etta vattuusto hyveksyy tarkastuksen tutoksina mainitut talousarviopoikkeamat.
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