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TI LINTARKASTUSKERTOMUS 20 1 9

Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymHn yhtymiivaltuustolle

Otemme tarkastaneet Jokitaaksojen musiikkiopiston kuntayhtyman hattinnon, kirjanpidon ja
titinpaat6ksen titikaudetta 1.1.?019 - 31.12.2019. Titinpaat6s sisattae taseen, tutostasketman,
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot seka tatousarvion toteutumisvertailun ja toimintaker-
tomuksen.

Kuntayhtymen hattitus ja muut titivetvoltiset ovat vastuussa sen hattinnosta ja tatoudenhoidos-
ta titikaudetta. Kuntayhtyman hattitus ja johtaja vastaavat titinpaatdksen taatimisesta ja siita,
ette titinpaatds antaa oikeat ja riittAvat tiedot kuntayhtyman tuloksesta, tatoudettisesta ase-
masta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpeatiiksen laatimista koskevien saanndsten ja maa'
raysten mukaisesti. Hattitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet setkoa kuntayh-
tyman sisaisen valvonnan ja riskienhaltinnan jarjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyviin
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja rapor-
toimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme setvittaneet toimielinten
jasenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Sisaisen
vatvonnan ja riskienhattinnan jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen
huomioon toimintakertomuksessa niista esitetyn setonteon. Lisiiksi otemme tarkastaneet vat-
tionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen
riittavan varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu tain ja yhtymavattuuston paa-

tdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seka titinpaatdksen taatimisperiaatteita, sisattda ja esittamis-
tapaa otemme tarkastaneet riittavessa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpeatds sisetta
otennaisia virheita eike puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtyman hattintoa on hoidettu tain ja yhtymavattuuston paatdsten mukaisesti.

Kuntayhtyman siseinen vatvonta ja riskienhattinta on jarjestetty asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtyman titinpaetds on laadittu titinpeattiksen laatimista koskevien sdinniisten ja mid-
raysten mukaisesti. Titindatds antaa oikeat ja riittavat tiedot titikauden tuloksesta, tatoudet-
[isesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpHattiksen hyv5ksymisestH ia vastuuvapauden myi5ntamisestd

Esitamme titinpaet6ksen hyvaksymista.

Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta.
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