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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020 
 
Kärsämäen kunnanvaltuustolle 
 
Olemme tarkastaneet Kärsämäen kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja 
toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää 
konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden 
liitetiedot. 
 
Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja talou-
denhoidosta tilikaudella. Kunnanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakon-
sernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kunnanhallitus ja kun-
nanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa 
oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoitukses-
ta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet 
selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan jär-
jestämisestä. 
 
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishal-
linnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden 
havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa 
olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhal-
tijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ot-
taen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi olemme 
tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta. 
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa 
hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä 
puutteita. 
 
Tarkastuksen tulokset 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Kärsämäen kunnalla on ilman kuntalain 129 
§:n edellyttämää vastavakuutta myönnettyjä takauksia 10 kappaletta. Näiden jäl-
jellä oleva pääoma on 4,5 milj. euroa. Näistä neljän myöntämiseen (2,9 milj. eu-
roa) valtuusto on edellyttänyt vastavakuutta, mutta valtuuston päätöstä ei ole 
noudatettu. Vuonna 2020 on annettu yksi takaus, 380 000 €, johon ei ole vastava-
kuutta valtuuston päätöksen vastaisesti. Muilta osin kunnan hallintoa on hoidettu 
lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 
 
Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty 
asianmukaisesti. 
 
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita. 
 
Kunnan tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 1 483 578,93 euroa, ja siihen kuuluva 
konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
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määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tu-
loksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 
 
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. 
 
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikau-
delta. 
 
Kärsämäellä 17. toukokuuta 2021 
 
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö 

 
Risto Hyvönen JHT, HT 


