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TILINTARKASTUSKERTOMU S 2021

Kannonkosken kunnanvaltuustolle

0lemme tarkastaneet Kannonkosken kunnan hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaetdken titikaudetta
1.1.-31 .12.2021. Titinpaatds sisittiid kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lidksi tiiinpaetds
sisiittiii kunnan liikelaitoksen erittistitinpaatiiksen. Tilinpa6tiikseen kuutuva konsernititinpaet6s
si$ttaa konsernin taseen, tutostasketman, rahoitusl.asketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivetvollisten velvotlisuudet

Kunnanhattitus ja muut titiyelvottiset ovat vastuussa kunnan haltinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhatlitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jiirjestimisestd. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaatiiksen
laatimisesta ja siita, etta titinpeetits antaa oikean ja riitteviin kuvan kunnan tuLoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta til.inpa5tiiksen taatimista koskevien
sa5nniisten ja miiiiriiysten mukaisesti. Kunnanhalutus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet setkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskjenhal.tinnan seka
konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja yastaavat mycis sisiiisen vatvonnan jiirjestiimisestii ja seltaisesta
sisaisestii valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi vo'idakseen laatia titinpaatiiksen, jossa ei
ote vaerinkaytdksesta tai virheesH johtuvaa olennaista virheetlisyFta.

Ti lintarkastajan vetvollisu udet

0temme tarkastaneet tilikauden hattinnon, kirjanpidon ja tilinpaatdksen jutkishatlinnon hyv;n
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jasenten ja tehtevla[ueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta.
Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekii konsernivatvonnan jerjestamisen
asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niis6 esitetyt
setonteot. Muodostamme k5sityksen titintarkastuksen kannalta retevantista siseisesta vatvonnasta
pystyiiksemme suunnittetemaan asjanmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua
siseisen vatvonnan jarjestamisestii mutta emme siinii tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan
lausunnon kunnan sisaisen vatvonnan tehokkuudesta. Liseksi otemme tarkastaneet
vattionosuuksjen perusteista annettujen tietojen oikeetlisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko haltintoa hoidettu lain
ja valtuuston paatdsten mukaisesti. Kirjanpjtoa seka titinpeatdksen laatimisperiaatteita, sisattcia
ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds
sisatta otennaisia virheite eika puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hattintoa on hoidettu tain ja vattuuston paatdsten mukaisesti.

Liiketaitos Piispatatte myitnnetyn vattjonavustuksen avustusehtojen noudattamisessa on havaittu
puutteita. opetus- ja kuLttuuriministeriiin syksytta 2021 suorittaman tarkastuken perusteetta
esitetaan, etta liiketaitoksetta peritaen otennaista summaa takaisin. Asia on
titintarkastuskertomuksen jattdhetketta edetleen keskenerdinen. i^uistutuksena esitamme, etta
sisaisen valvonnan jerjestemistli ja toimivuutta ei taman vuoksi voida pita; riittavana.

Liiketaitos Pjispatan titinpaatdksessii ja toimintakertomuksessa ei ote esitetty kuntatain 113 5:n
mukaista tatousarvion toteumavertaitua investointiosasta.
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Toimintakertomukseen ei ole sisattytetty selontekoa konsernivalvonnan jerjestamisestii. Muilta
osin kunnan sistinen vatvonta ja riskienhatlinta sekii konsernivatvonta on j;rjestetty
asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat ojkeita.

Kunnan titinpiiatds ja siihen kuuluva konsernititinpaetds on taadittu titinpaat6ksen taatimista
koskevien saanndsten ja maaraysten mukaisesti. Kunnan tase-erittetyt eivat kaikilta osin ote
teyttaneet kirjanpitoasetuksen mukaisja yaatimuksia. Lausuntoamme ei ote mukautettu taman
seikan osatta. Titinpaatijs antaa oikean ja riittavan kuvan tilikauden tuloksesta, taloudeltisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Ti{inpAiitds on taadittu myijhassii. Kunnanhatlitus on kasitettyt titinpaatiiksen 2.5.2022, minka
vuoksi titintarkastus on viivestynyt kuntatain mukaisesta aikatautusta.

Tietyn seikan painottamista koskeva lisdtieto

Lisatietona haluamme kiinnittee huomiota tilinpeetijksen [iitetietoon, josta itmenee, ett5
Kannonkosken kunta ei ote kirjannut pakottista varausta Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin
kuntayhtyman kattamattomasta atijidmiisti. Lausuntoamme ei ote mukautettu Gman seikan
osalta.

Lausunnot tilinpaetiiksen hyveksymisest5 ja vastuuvapauden myiintemisestl

Esitamme titinpaettiksen hyvdksymisti.

Sisejseen vatvontaan tiittyvan muistutuksen vuoksi emme puotta vastuuvapautta Nuorisokeskus
Pjispata liiketaitoksen edettisen ja nykyisen johtokunnan jasenitte seka tiikelaitoken johtajatte.
Esitemme vastuuvapauden mydntemista muilte tilivetvottisitte tarkastamaltamme ti[ikaudetta.

Kannonkosketta 6. kesakuuta 2022
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