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Tilintarkastuskertomus 1.7.–31.12.2021
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustolle
Olemme tarkastaneet Kymenlaakson hyvinvointialueen hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta
1.7.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää hyvinvointialueen taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden
liitetiedot sekä toimintakertomuksen.
Aluehallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet
Aluehallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa hyvinvointialueen hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on vastannut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kun aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on
aloittanut toimintansa 8.3.2022. Aluehallitus ja vt. hyvinvointialuejohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä,
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta
ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Väliaikainen
valmistelutoimielin, aluehallitus ja vt. hyvinvointialuejohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti olennaisten virheellisyyksien havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon
tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen
valvonnan järjestämisestä, mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon
hyvinvointialueen sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen tai riskienhallinnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme
tarkastaneet hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja
aluevaltuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa
olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä väärinkäytöksestä tai
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Tarkastuksen tulokset
Hyvinvointialueen hallintoa on hoidettu lain mukaisesti. Aluevaltuusto on aloittanut työskentelynsä tilikauden
päättymisen jälkeen 1.3.2022.
Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on valmistelussa. Hyvinvointialue ei ole
järjestänyt sisäistä tarkastusta vuonna 2021. Toiminnan käynnistämisen valmisteluun ja tilinpäätöksen laadintaan
liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.
Hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Hyvinvointialueen tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta.
Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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