KPMG Oy Ab
Puijonkatu 27 A 6

Puhelin 020 760 3000

70'100 KUOPTO

Tilintarkastuskertomus 20 1 8
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymin yhtymavaIuustolle
Olemme tarkastaneet Poh.iois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymiin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpdetoksen
tilikaudelta 1 .1.-31 .12.2O18.Iilinpddtos sisdltSd kuntayhtymdn taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
niiden liitetiedot seka talousarvion toteutum isvertailun ja toimintakertomuksen. Lisdksi tilinpeatos siseltae
kuntayhtymen liikelaitoksen erillistilinpaatoksen. Tilinpaetdkseen kuuluva konsernitilinpeetos sisaltaa konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman la niiden liitetiedot.

Kuntayhtyman hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kuntayhtyman hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtyman hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jarjestamisesta. Kuntayhtyman hallitus ja johtaja vastaavat tilinpaatoksen laatimisesta ja siita,
etta tilinpdatos antaa oikeat ja riittevat tiedot kuntayhtyman tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ia toiminnasta tilinpaatoksen laatimista koskevien sddnnosten ja maaraysten mukaisesti. Hallitus ja
johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymen sisaisen valvonnan ja riskienhallinnan sekd
konsernivalvonnan jarjestamisesta.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpaiatdksen julkishallinnon hyvan tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.
Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittaneet toimielinten jesenten ja tehtevealueiden johtavien viranhaltrjoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtyman siseisen valvonnan ja riskienhallinnan sekd konsernivalvonnan jarjestdmisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niiste esitetyt selonteot. Lisaksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riitteviin varmuuden saamiseksi siita, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymevaltuuston paatosten mukaisesti. Kirjanpitoa sekii tilinpiiiitoksen laatimisperiaatteita, sisaltoa ja esittamistapaa olemme tarkastaneet riitavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpaatos sisalla olennaisia virheita
eike puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtymalla on kattamatonta alijaemaa tilinpeatdshetkella 31.1?.2018 yhteensa 13.7 miljoonaa euroa.
Talousarvion 2019 hyvdksymisen yhteydessii on peatetty tasapainottamistoimenpiteistd yhteensii 3.6 miljoonan osalta. Tilivuoden 2019 talousarvion hyvdksymisen yhteydessd olisi pitanyt huomioida mytis tilivuoden
201 8 kedyvaksi arvioitu alijaama, kuntalaki (41012015) 'l 10.3 pykala.
Muilta osin kuntayhtymen hallintoa on hoidettu lain.ja yhtymevaltuuston paetosten mukaisesti.
Muilta osin kuntayhtyman sisainen valvonta ja riskienhallinta sekd konsernivalvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kuntayhtymiin tilinpaatds ja siihen kuuluva konsernitilinpaatos on laadittu tilinpaiatoksen laatimista koskevien
sddnntjsten ja maaraysten mukaisesti. Tilinpaatos antaa oikeat ja rii evat tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toim innasta.

Lausunnot tilinpaet6ksen hyviiksymisestii ja vastuuvapauden my6ntamisesta
Esitamme tilinpaetoksen hyvaksymista.
Esitdmme vastuuvapauden myontemista tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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