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Utsjoen kunnanvaltuustolle
Otemme tarkastaneet Utsjoen kunnan hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen titikaudetta 1.1.31.'12.202'1. Titinpaatds sisaltaa kunnan taseen, tutostaskelman, rahoitustasketman ja niiden
tiitetiedot sekb talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpaat6kseen
kuuluva konsernititinpaatiis sisdttaa konsernjn taseen, tulostasketman, rahoitustaskelman ja niiden

tiitetiedot.

Kunnanhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet
Kunnanhattitus ja muut titivelvoLliset ovat vastuussa kunnan hattinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jiirjestamiseste. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaetdksen
taatimisesta ja siita, etta titinpaatds antaa oikean ja riittavan kuvan kunnan tuloksesta,
tatoudelUsesta asemasta, rahojtuksesta ja toiminnasta titinpAatiiksen [aatimista koskevien
seanndsten ja maaraysten mukajsesti. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivalvonnan jarjestamiseste.
Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat myiis sjsaisen vatvonnan jarjestamisesta ja settaisesta
sisaisesta vatvonnasta, jonka ne katsovat tarpeettiseksi voidakseen taatja titinpaatdksen, jossa ei
ole viiiirinkiiyttiksestii tai virheesta johtuvaa otennaista vjrheettisyytta.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Otemme tarkastaneet titikauden hatlinnon, kirjanpidon

ja

titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden

tilinpeetdksen jutkishaltinnon hyvan
puutteiden havaitsemjseksi ja

ja

raportoimiseksi tarkastuksen tutoksjna. Hatlinnon tarkastuksessa olemme setvittaneet toimietinten
jasenten ja tehtiivAatueiden johtayien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sjseisen
vatvonnan ja riskienhattinnan seka konsernivalvonnan jarjestamisen asianmukaisuutta otemme
tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyt setonteot. Muodostamme
kasityksen titintarkastuksen kannatta retevantista sisajsesta vatvonnasta pystyaksemme

suunnittetemaan asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme [ausua sisaisen
vatvonnan jarjestamisesta mutta emme siina tarkoituksessa, etta pystyisimme antamaan
Iausunnon kunnan sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta.

Otemme tehneet tarkastuksen riittavan varmuuden saamjseksi siita, onko hattjntoa hoidettu lain
ja vattuuston paatdsten mukaisestj. Kjrjanpitoa seka tilinpaatdksen laatimisperiaatteita, sisattOa
ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds
sisalta otennaisia virheita eika puuttejta.

Tarkastuksen tulokset
HankintaLain noudattamisen osatta todettiin, etta rakennusurakoiden vatvontapatvetuiden
hankintoja (111 813 euroa vuonna 2021)ei ote kitpaitutettu hankintatain mukaisesti. Vattuustoon
nahden sitovien toimintakatteiden otennainen ytitys oti seuraavilta tulosatueitta: tilapatvetu
222311 etroa (308,8 %), jAtehuotto 47 927 euroa (239,6 %1, keskiasteen opetus 122 939 euroa
(29,4%), sivistystoimen hatlinto 63 001 euroa 141,1

%\

)a taitoshoito 1 16 346 euroa (12,7 %). Muitta

osin kunnan hatUntoa on hoidettu lain ja vattuuston paatOsten mukaisesti.
Kunnan sjsainen vatvonta

ja rjskienhaltinta seka konsernivalvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Audiaror Oy (Y.ronn6 0904285.6) kuuluu sDm.(aien BDo.konernrin. Emoyh(dSOOOyon
kanei.valisten itenaasten aDo-ja*nyhtdiden verkosten,

BOO

itE.ainenjii*n

BDO

lntematioBl

Limitedrssir

ja kuuluu

BDO
Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan titinpaatds ja siihen kuuluva konsernititinpaatds on laadittu titjnpaatdksen taatimista
koskevien saAnnd,sten ja maeraysten mukaisesti, mutta mydhassa. Titinpaatds antaa oikean ja

riittavan kuvan titikauden tutoksesta, taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.
Kuntatain mukaan kunnan on taadittava kuLtakin tiLikaudetta titinpeatds titikautta seuraavan
maatiskuun toppuun mennessa. Kunnanhaltitus on hyv6ksynyt titinpaat6ksen 27.4.2022.

Lausunnot tilinpAatiiksen hyveksymiseste ja vastuuvapauden mytintamisesta
Esitamme tilinpaatoksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden myontamista titivetvottisitte tarkastamaltamme titikaudetta
edettyttaen, etta valtuusto hyvaksyy tarkastuksen tutoksena mainitut tatousarviopoikkeamat.
Rovaniemi 14-6.?O22
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