BDO

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta

Keskus 020 743 2920

2

00210 Hel5inki

TILI NTARKASTUS KE RTOMU S 2OZ1
Rautalammin kunnanvaltuustolte
Olemme tarkastaneet Rautalammin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinp;etoksen titikaudetta
1.1. 31.12.20?.1. Tilinpiiiitds sisatteii kunnan taseen, tutostaskelman, rahoituslaskelman ja niiden
[iitetiedot seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpeAtdkseen
kuutuva konsernititinpiiatiis sis6ttiiS konsernin taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman ja
niiden tiitetiedot.

Kunnanhattituksen ja muiden tilivetvollisten velvollisuudet
Kunnanhaltitus ja muut titivelvoltiset ovat vastuussa kunnan hatlinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ia
konserniyatvonnan jarjestemiseste. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpeatoksen
taatimisesta ja siita, etta titinpaetds antaa oikean ja riittavan kuvan kunnan tutoksesta,

ja toiminnasta tjtinpaatOksen taatimista koskevien
ja miiiiriiysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisiisen valvonnan ja riskienhallinnan sekii
tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta

saanndsten

konsernivalvonnan jerjestamisestii.
Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat myos sisdisen vatvonnan jerjestamiseste ja seltaisesta
sisaisesta vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatia tilinpaatiiksen, jossa ei
ote vaarinkaytiiksesta tai virheesta johtuvaa otennaista virheeltisyytta.
Ti

lintarkastajan velvollisuudet

ja titinpaatiiksen jutkishattinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jAsenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta.
Kunnan siseisen vatvonnan ja riskienhattinnan seke konsernivatvonnan jArjestemisen
asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa ni'ista esitetyt
selonteot. Muodostamme kesityken tilintarkastuksen kannatta relevantista sisdisesta valvonnasta
pystydksemme suunnittetemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme [ausua
sis;isen vatvonnan jerjestamisesti mutta emme siinS tarkoituksessa, ette pystyisimme antamaan
lausunnon kunnan sisiiisen vatvonnan tehokkuudesta. Lisiiki olemme tarkastaneet
valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.
Otemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kirjanpidon

Otemme tehneet tarkastuksen riittdvan varmuuden saamiseksi siita, onko ha[intoa hoidettu lain
ja vattuuston paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatdksen laatimisperiaatteita, sisatt6a
ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riitteviisse laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpeatds

sisiillii otennaisia virheite eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston padttjsten mukaisesti.

Tohotahden teottisuusatueen tiikenneyhteyksien rakennusurakan kitpail.utuksessa ja
investointituen rahoitusehtojen noudattamisessa on havaittu puuttetta, ja kitpaiLutuksen
hankintalain mukaisuutta ei ote kunnassa vatvottu riittavdsti. Muilta osin kunnan siseinen
vatvonta ja riskienhatl.inta seka konsernivatvonta on jarjestetty asianmukaisesti.
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
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Kunnan tilinpaat6s ja siihen kuuluva konsernititinpaetds on taadittu titinpaatdksen laatimista
koskevien seannijsten ja m66riiysten mukaisesti. Titinpaatbs antaa oikean ja riittavan kuvan
titikauden tutoksesta, tatoudelUsesta asemasta, rahoituksesta ja toimjnnasta.

Lausunnot tilinpdiittiksen hyviiksymisestii ja vastuuvapauden myiintemisesta
Esitamme titinpaat6ksen hyvaksymista.
Esitemme vastuuvapauden myiintamistA tilivetvotlisitte tarkastamaltamme titikaudelta.
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