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TILI NTARKASTUSKERTOMU S 2021
ItH-Suomen Piiihdehuolton kuntayhtymen jHsenkunnille
Otemme tarkastaneet lte-Suomen Paihdehuotton kuntayhtymen hattinnon, kirjanpidon ja

titinpeatdksen titikaudetta 1.1.-31.8.2021. Titinpaatiis sisattaa taseen, tutostasketman,
rahoituslaskelman ja nijden liitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja
toimintakertomuksen.

Kuntayhtymen hattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja
taloudenhoidosta titikaudetta. Kuntayhtyman haltitus ja johtaja vastaavat titinpaat6ksen
taatimisesta ja siite, ette titinpaatiis antaa oikear ja riittavat tiedot kuntayhtymiin tuloksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja tojminnasta titinp6attiksen laatimista koskevien
saannirsten ja maeraysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet
selkoa kuntayhtymiin sisiiisen valvonnan ja riskienhattinnan jarjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpa6tiiksen jutkishattinnon hyviin

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet

toimietinten jdsenten

ja

tehtAvaatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan

lainmukaisuutta. Sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan jerjestamisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyn selonteon.
Lisaksi olemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittevan varmuuden saamjseksi siita, onko haltintoa hoidettu

tain ja

yhtymavattuuston paetdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatoksen

taatimisperiaatteita, sisaltda ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittevassa taajuudessa
sen toteamiseksi, ettei tilinpaatds sisiitta olennaisia virheita eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntatain 110.3 S:n mukaan kuntayhtymen taseeseen kertynyt atijaam5 tutee kattaa netjan
vuoden kuluessa titinpaatdksen vahvistamista seuraavan vuoden atusta Lukien. Kuntayhtyman
tjtinpaAtdksessa on kertynytta atijiiiimiiii vuositta 2015 2021 yhteensa 623.879,85 euroa.
Toimintakertomuksen kohdassa "Tatouden tasapajnottamistoimenpiteet" on tuotu esitte
Vattiovarainministeriiiste 2.9.2020 saatu tausunto, jonka mukaan kuntayhtymlin kirjanpitoon
tai titinpaatdkseen liittyvissa asioissa ei ote tarvetta erityisille toimenpiteitte. Kohdassa on
niin ikaan todettu, ettii kuntatain atijaaman kattamisvetvoitteen osatta voidaan todeta, etta
se koskee tapauksia, joissa kuntayhtyman toimintaa ottaan jatkamassa.
Kuntayhtyma on purkautunut. Kuntayhtyman 1.1.2015 voimaan tutteen perussopimuksen 21
5:n mukaan kuntayhtyman purkamisesta paattavat jasenkuntien vattuustot. Kuntayhtyman
purkautuessa yhrymahattituksen on huotehdittava loppusetvityksesta, etteivat j5senkunnat
sovi muusta jarjestetystii. Kuntayhtyman varat, joita ei tarvita toppusetvityksen ja vetkojen
suorittamiseen eika sitoumusten tayttemiseen, jaetaan jesenkunni[e peruspaaomaosuuksien
suhteessa. Jos kustannusten ja vetkojen suorittamisen jiitkeen sekd sitoumusten tayttamiseen
tarvittava miidrd on varoja suurempi, jasenkunnat ovat velvottiset suorittamaan erotuksen
edetla mainittujen osuuksien suhteessa.
Kuntayhtyman hatlintoa on hoidettu tain ja yhtymavattuuston paatdsten mukaisesti.
Kuntayhtyman sisainen vatvonta ja riskienhattinta on jarjestetty asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat ojkeita.
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Kuntayhryman titinpaatirs on taadittu titinpeatdksen laatimista koskevien saanniisten ja
maar5ysten mukaisesti. Titinpa6ttis antaa oikeat ja riittavet tiedot tilikauden tuloksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpletdksen hyviksymisestd ja vastuuvapauden myijntemiseste
Esitamme titinpaatdksen hyvaksymista.
Esitamme vastuuvapauden mytintamistii titjvetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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