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TI LI NTARKASTUS KE RTOMUS 2021

Karijoen kunnanvaltuustolle

gtemme tarkastaneet Karijoen kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpliiitciksen tilikaudetta 'l .1.-

31 .12.2A21 . Titinpiilittis sislittdii kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja niiden

tiitetiedot sekd tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi titinplidttikseen

kuuluva konsernitilinpiiiitos sisiittiiii konsernin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden

tiitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta

titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja

konsernivalvonnan jiirjestiimisestii. Kunnanhaltitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpidtiiksen

laatimisesta ja siii:i, ette titinpaiitcis antaa oikean ja riittiivlin kuvan kunnan tutoksesta,

tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpiiitciksen [aatimista koskevien

sddnn6sten ja mdhrdysten mukaisesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat

toimintakertomuksessa te-hneet setkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhaltinnan sekd

konsernivatvonnan jdrj estdmisest;i.

Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat mycis sisaiisen vatvonnan jirjestdmisestli ja setlaisesta

sisiiisestli vatvonnasta, lont<a ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatia titinpdeitciksen, jossa ei

ote viiiirinkdytoksestd tai virheestd johtuvaa otennaista virheettisyyttii.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpiiiittiksen julkishallinnon hyvdn

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja

raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hal.Linnon tarkastuksessa olemme selvittdneet toimielinten

llisenten ja tehtlivliatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan [ainmukaisuutta. Kunnan sisiiisen

vatvonnan ja riskienhatlinnin sekli konsernivatvonnan jirjestimisen asianmukaisuutta otemme

tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistd esitetyt setonteot. Muodostamme

klisityksen titintarkastuksen kannalta retevantista sisdisestii vatvonnasta pystyeiksemme

s,urnnittele*uan asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme Iausua sisiisen

valvonnan jtirjestlimisestd mutta emme siinii tarkoituksessa, ettii pystyisimme antamaan

lausunnon t<unnan sisdisen valvonnan tehokkuudesta. Lislksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien

perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittiivdn varmuuden saamiseksi siitd, onko haLLintoa hoidettu lain

ja vattuuston paat6sten mukaisesti. Kirjanpitoa sekli titinpiiiittjrksen taatimisperiaatteita, sisilttili
ja esittdmistapaa olemme tarkastaneet riittiivissii laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpiiiittis

sisdtLi otennaisia virheitii eiki puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston pdittisten mukaisesti.

Kunnan sisdinen vatvonta ja riskienhattinta sekb konsernivalvonta on jdrjestetty asianmukaisesti'

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita'

Kunnan titinpiiiit<is ja siihen kuutuva konsernititinpiiiittis on taadittu titinpiiSttiksen laatimista

koskevien sdiinnristen ja maaraysten mukaisesti. Titinpiiiittis antaa oikean ja riitt6viin kuvan

titikauden tuloksesta, titoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta'
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