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Keski - Poh jan maan sosiaati - ja terveyspalve lu ku ntayhtymän yhtymävattu us-
tolle

Otemme tarkastaneet Keski - Pohjanmaan sosiaau- ja terveyspalvetukuntayhtymän hallinnon,
kirjanpidon ja titinpäätöksen titikaudelta 1.1.2018 - 31.12.2018. Titinpäätös sisättää kuntayh-
tymän taseen, tutostasketman, rahoituslasketman ja niiden liitetiedot sekä tatousarvion toteu-
tumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisäksi titinpäätökseen kuuluva konsernititinpäätös
sisättää konsernitaseen, konsernitutoslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden tiite-
tiedot.

Kuntayhtymän hattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja tatoudenhoidos-
ta titikaudetta. Kuntayhtymän haltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymäkonsernin
ohjauksesta ja konsernivatvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hattitus ja johtaja vastaavat
titinpäätöksen laatimìsesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayh-
tymän tutoksesta, taloudeltìsesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen laa-
timista koskevìen säännösten ja määräysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintaker-
tomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän sisäisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekä konser-
nivalvonnan järjestämisestä.

Otemme tarkastaneet tilikauden hatlinnon, kìrjanpidon ja titinpäätöksen jutkisha[tìnnon hyvän
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja rapor-
toimìseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittäneet toimietinten
jäsenten ja tehtäväatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayh-
tymän sisäisen vatvonnan ja riskienhattinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmu-
kaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selon-
teot. Lisäksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeelti-
suutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siìtä, onko hattintoa
hoidettu tain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä titinpäätöksen laa-
timisperiaatteita, sisättöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä taajuudessa sen
toteamiseksi, ettei titinpäätös sisättä otennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hatlintoa on hoidettu tain ja yhtymävattuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen vatvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asian
mukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän titinpäätös ja siihen kuutuva konsernititinpäätös on laadittu titinpäätöksen laa
timista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikeat ja riittävät
tiedot tilikauden tutoksesta, tatoudetlisesta asemasta, rahoitukses-ta ja toiminnasta.
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Lausunnot ti tinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämises-
rä

Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivetvotlisitte tarkastamaltamme titikaudetta

Kokkotassa 15.5.2019

BDO r Oy, tì [intarkastusyhteisö

Vanhatupa
HTT

2


