
KPMG Oy Ab
Kauppakatu 30
87100KAJAANI

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus 2021
Sotkamon kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Sotkamon kunnan hallinnon, kirjanpidon Ja tilinpaatoksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tilin-
paatos sisaltaa kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot seka talousarvion
toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisaksi tilinpaatokseen kuuluva konsernitilinpaatos sisaltaa konsernin
taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelmanja niiden liitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kunnan-
hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jarjestamisesta.
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta ja siita, etta tilinpaatos antaa oikean ja riitta-
van kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpaatoksen laatimista
koskevien saannosten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa teh-
neet selkoa kunnan sisSisen valvonnan ja riskienhallinnan seka konsernivalvonnan jarjestamisesta.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat my6s sisaisen valvonnan jarjestamisesta ja sellaisesta sisaisesta val-
vonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpaatoksen, jossa ei ole vaarinkaytoksesta tai
virheesta johtuvaa olennaista virheellisyytta.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpaatoksen julkishallinnon hyvan tilintarkastustavan mu-
kaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon
tarkastuksessa olemme selvittaneet toimielinten jasenten ja tehtavaalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisaisen valvonnan ja riskienhaltinnan seka konsernivalvonnan jSrjestamisen asianmu-
kaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Muodostamme
kasityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisaisesta valvonnasta pystyaksemme suunnittelemaan asian-
mukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisaisen valvonnan jarjestamisesta mutta emme siina
tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan lausunnon kunnan sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Lisaksi olemme
tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen kohtuullisen varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston
paatosten mukaisesti. Kirjanpitoa seka tilinpaatoksen laatimisperiaatteita, sisaltoa ja esittamistapaa olemme tar-
kastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpaatos sisalla vaarinkaytoksesta tai virheestajohtuvaa
olennaista virheellisyytta.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan hallintoa on hoidettu lain j'a valtuuston paatosten mukaisesti.

Kunnan sisainen valvontaja riskienhallinta seka konsernivalvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tilinpaatosja siihen kuuluva konsernitilinpaatOs on laadittu tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten
ja maaraysten mukaisesti. Tilinpaatos antaa oikean ja riittavan kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta ase-
masta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpaatoksen hyvaksymisesta ja vastuuvapauden myontamisesta

EsitSmme tilinpaatoksen hyvaksymistg.

Esitamme vastuuvapauden myontamista tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Sotkamossa 10. toukokuuta 2022
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