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TI LI NTARKASTUSKERTOTAUS 2O2O

ItH-Suomen PHihdehuollon kuntayhtymHn yhtymHvaltuustolle
Olemme tarkastaneet lta-Suomen Paihdehuotton kuntayhtyman hauinnon, kirjanpidon ia
titinpaatdksen titikaudelta 1.1.-31 .12.2O2O. Titinpaattis sisattaa hseen, tulos[askelman,
rahoituslasketman ja niiden liitetiedot sekd talousarvion toteutumisvertaitun ja
toimintakertomuksen.

Kuntayhtyman hattitus ja muut tilivelvoUiset ovat vastuussa sen hal[innosta ja
tatoudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtyman hattitus ja johtaja vastaavat titinpaatdksen
laatimisesta ja siita, etta $tinpaat6s antaa oikeat ja riittavet tiedot kuntayhtyman tutoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatdksen laatimista koskevien
saenndsten ja maareysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet
setkoa kuntayhtym?in sishisen vatvonnan ja riskienhattinnan jarjestamisesta.
Otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ia titinpaetaiken julkishattinnon hyvan

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittaneet
toimietinten jhsenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Siseisen valvonnan ia riskienhattinnan iariestamisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyn selonteon.
Llsakd otemme tarkastane€t valtionosuuksien perustdsta annettujen tietoJen oikeettisuutta.
Otemme tehneet tarkastuken riittevan varmuuden saamis€ki siit5, onko hatlintoa hoidettu
lain ja maakuntavaltuuston paat6sten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaat6ksen
taatimisperiaatteita, sisattda ja esittemistapaa olemme tarkastaneet riittevassa laajuudessa
sen toteamiseksi, ettei titinpeatah sisiiltli otennaisia virheita eika puutteita.
Tarkastuksen tulokset
Kuntatain 110.3 S:n mukaan kuntayhtymen taseeseen kertynyt atijaama tulee kattaa netjan
vuoden kutuessa titinpaatijksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtyman
titinphiitdksessli on kertynytte atijaamae vuosilta 2015 2020 yhteense 537.290,40 euroa.

Toimintakertomuksen kohdassa "Talouden tasapainottamistoimenpiteet" on tuotu esitte
Vattiovarainministeriosta 2.9.2020 saatu lausunto, jonka mukaan kuntayhtyman kirjanpitoon
tai titinpeatdkseen tiittyyissa asioissa ei ole tarvetta erityisitte toimenpiteitle. Kohdassa on
niin ikaen todettu, etta kuntatain atijaemen kattamisvelvoitteen osatta voidaan todeta, etta
se koskee tapauksia, joissa kuntayhtyman, toimintaa otlaan jatkamassa.
Kuntayhtymen purkamisesta on tehty jo peatiis, mutta purkamiskesittely on kolmen
jlisenkunnan vaatimuksesta lte-Suomen haltinto-o'ikeuden ratkaistavana hatlintoriita-asiana.
Loputtisesti kuntayhtyma purkautuu, kun toppusetvitys on kaikissa jasenkunnissa
lainvoimaisetla peetdksetta hyvaksytty ja purkautumisesta on ilmoitettu atuehaltintovirastoon.

Kuntalain 110 5:n mukaan taloussuunnitetman on oltava tasapainossa tai ytijaamainen.
atijlihmlii 150.000 euroa. Koska taseeseen
jaisi teman jetkeen kattamatonta atijeamae 687.290,40 euroa, tatousarvio 2021 ei ote
Tatousarviossa vuodetle 2021 on arvioitu syntyven

kuntatain vaatimassa tasapainossa.
Kuntayhtyman hattintoa on hoidettu tain ja yhtymavattuuston paatiisten mukaisesti.
Kuntayhtyman siseinen vatvonta

ja riskienhallinta

on

jerjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
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Kuntayhtyman titinpeatos on taadittu titinpaetiiksen laatimista koskevien saenndsten ja
mAareysten mukaisesti. Titinp5at6s antaa oikeat ja riittavat tiedot titikauden tutoksesta,
taloudeltisesta asemasta, rahoitukrsta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHitiiksen hyviksymisestli ja vastuuvapauden myiintimisestH
Esitamme titinpeatiiksen hyvaksymista.
EsiHmme vastuwapauden myttntamiste titivetyottisitte tarkastamaltamme tilikaudetta.
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Suorltetusta tilintarkastukscsta on tineen annettu kertomur
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