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Utsjoen kunnanvaltuustolle

Kunnanhattitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetla. Kunnanha(titus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpiiatdksen
taatimisesta ja siita, etta titinpaatits antaa oikeat ja riittevdt tiedot kunnan tu[oksesta,
tatoudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatdksen taatimista koskevien
siiiinnijsten ja maaraysten mukaisestj. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jarjestemisesta.

Tarkastuksen tulokset

Vuoden 2019 taLousarvion sitovien toimintakatteiden ytityksia on taPahtunut eraiden
tutosalueiden kohdatta. Olennaisimmat ytitykset ovat sivistystoimen hattinto '114 tuhatta
euroa (94 %), perusopetus 168 tuhatta euroa (9,3 %), keskiasteen opetus 78 tuhatta euroa
(22,5 %), titapatvetu'189 tuhatta euroa (218 %) ja rakennusvalvonta 26 tuhatta euroa (35,2 %).

Muitta osin kunnan hallintoa on hoidettu tain ja vattuuston peatdsten mukaisesti.

Kunnan sisainen valvonta ja riskienhattinta sekii konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan tiLinpaatds ja siihen kuutuva konsernititinpaatiis on laadittu titinpaatoksen laatimista
koskevien sdinniisten ja maareysten mukaisesti, mutta myiihassa maassamme vat[itsevan
poikkeustitan vuoksi. Titinpdatds antaa oikeat ja riittavat tiedot titikauden tutoksesta,
tatoudeLLisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Hatuamme kiinnittae huomiota
toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin korona'epidemian mahdollisista vaikutuksista
kunnan toimintaan ja talouteen.
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Otemme tarkastaneet Utsjoen kunnan hatl.innon, kirjanpidon ja titinpS:itirksen tilikaudel.ta
1.1.-31.12.2019. Titinpaatds sis6ttiia kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman ja
niiden liitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi
titinpaatiikseen kuutuva konsernititinpeat6s sisattaa konsernitaseen, konsernitutostaskelman,
konsernin rahoituslaskelman ja niiden tiitetjedot.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatijksen jutkishaLlinnon hyvan
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hatlinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet
toimietinten jasenten ja teht;vaatueiden johtavien viranhaLtijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhatlinnan seka konsernivatvonnan
jerjestemisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Lisaksi otemme tarkastaneet valtionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittavan
varmuuden saamiseksi siite, onko hattintoa hoidettu lain ja vattuuston paatosten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatiiksen taatimisperiaatteita, sisiittiiii ja esittamistapaa olemme
tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaetds sisatla otennaisia
virheita eika puutteita.
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Lausunnot tilinpdiitiiksen hyveksymisesta ja vastuuvapauden myijntemiseste

Esitamme titinpaetdksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myiintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta
edettyttaen, ette vattuusto hyvaksyy tarkastuksen tuloksena mainitut tatousarviopoikkeamat.
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