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SASKY koulutuskuntayhtymin yhtymikokou kselle
Olemme tarkastaneet SASKY koulutuskuntayhtymdn hallinnon, kirjanpidon ja tilinpddtoksen tilikaudelta 1 .1 .31.12.2019. TilinpaiaitOs sisdltdd kuntayhtymdn taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot
sekd talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi tilinpiiaitokseen kuuluva konsernitilinpii-itos sistiltdi6i konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Kuntayhtymdn hallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kuntayhtymdn hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kuntayhtymein hallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymiikonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan jdrjest:imisestd. Kuntayhtymdn hallitus ja johtaja vastaavat tilinpeiditOksen laatimisesta ja siitei,
etta tilinpaatos antaa oikeat ja riitt:ivdt tiedot kuntayhtymein tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinptiait6ksen laatimista koskevien saannosten ja mdtriraiysten mukaisesti. Hallitus ja
johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymdn sisdisen valvonnan ja riskienhallinnan sekd
konsernivalvonnan jiirjesttimisestti.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpaiait6ksen julkishallinnon hyvzin tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksija raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.
Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittdneet toimielinten jdsenten ja tehtdvdalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kuntayhtymdn sisdisen valvonnan ja riskienhallinnan sekd konsernivalvonnan jairjestdmisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistd esitetyt selonteot. Liseiksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittdvdn varmuuden saamiseksi siitd, onko hallintoa hoidettu lain ja yhtymdkokouksen paatdsten mukaisesti. Kirjanpitoa sekzi tilinpaiait6ksen laatimisperiaatteita, sisiiltoii ja esittdmistapaa
olemme tarkastaneet riittavassa laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpridtos sistilldi olennaisia virheiki eikd
puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntayhtymdn hallintoa on hoidettu lain ja yhtymdkokouksen paat6sten mukaisesti.
Kuntayhtymdn sisdinen valvonta ja riskienhallinta sek;i konsernivalvonta on jeirjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kuntayhtym:in tilinptiditOs ja siihen kuuluva konsernitilinpaatOs on laadittu tilinpaiiitOksen laatimista koskevien
ja mddrdysten mukaisesti. Tilinpii:itOs antaa oikeat ja riittiiviit tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toi minnasta.
saannOsten

Lausu nnot

tilinpdit6ksen hyvlksymisesti ja vastu uvapauden my6ntimisesti

Esitdmme tilinptiiit6ksen hyvdksymistd.
Esitdmme vastuuvapauden myOntdmistd tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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