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Laihian kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Laihian kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta r.r.-3r.tz.zot6.
Tilinpäätös sisältää kunnan taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion to-
teutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen,
konsernituloslaskelman, konsernin rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kun-
nanhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja
riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina.
Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden
toiminnan lainmukaisuutta. Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämi-
sen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen 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 mukai-
sesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittä-
vässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä jäljempänä todetun lisäksi muita olennaisia virheitä
eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Tilinpäätökseen sisältyvän talousarvion toteutumisvertailun mukaan ovat useat kä¡tötalousosan ja investointi-
osan määrärahat ylittyneet.

Toimintakertomukseen ei sisälly kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaista asianmukaista selonte-
koa konsernivalvonnan järjestämisestä vuodelta zo16. Toimintakertomuksessa on tältä osin ainoastaan viitattu
omistajapoliittisiin linjauksiin vuodelta zo13.

Kunnanvaltuusto on 26.9.2o16 $ 57 hyväksynyt kunnanhallituksen esityksestä rz.g.zot6 $ 273 kunnalle uuden
poistosuunnitelman aikaisemman kunnanvaltuuston t6.tz.zotg g rog hyväksymän poistosuunnitelman sijaan.
Päätöksen mukaan poistosuunnitelmaa noudatetaan r.r.zo16 alkaen. Kunnanhallituksen esitylaen perusteluiden
mukaan kunnanhallitus hyväksyy hyödykkeen poistoajan poistosuunnitelmassa esitetyn vaihteluvälin sisällä.
Asiasta on määräykset kunnan taloussäännön I $:ssä. Perusteluna poistosuunnitelman muuttamiselle on kun-
nanhallitus esittän¡ aikaisemman suunnitelman olevan kä¡ännössä kovin rajoittava. Kunnanhallitus on päättä-
nyt panna kunnanvaltuuston päätöksen tä¡äntöön 3.ro.zo16 $ zg6. Liitetiedoissa esitetyn mukaisesti hyödyk-
keiden arvostus tilinpäätöksessä perustuu pääosin muutettuun poistosuunnitelmaan. Liitetiedoissa lausutun
mukaan joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on noudatettu uutta poistosuunnitelmaa pidempiä poistoaikoja,
jos se hankkeiden taloudellisen pitoajan mukaan on perusteltua. Näiltä osin poistot tilinpäätöksessä ovat kaikissa
tapauksissa hyväks¡täviin taloudellisiin pitoaikoihin perustumattomia.

Kunnanhallitus ei ole esittän¡ hyödykkeiden taloudelliseen pitoaikaan liittyviä perusteluita poistosuunnitelman
muuttamiselle. Kunnanhallitus ei myöskään ole poistosuunnitelman hyväksymisen jälkeen käsitelþ päätöksis-
sään hyödykkeiden poistoaikoja eikä näiden perusteita uuden poistosuunnitelman vaihteluvälin sisällä.
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Poistonalaisten hyödykkeiden määrä on vuoden zo16 aikana lisääntynyt 2.515 tuhannella €:lla. Poistojen määrä
kunnan tuloslaskelmassa on r.789 tuhatta C eli 256 tuhatta € edellisvuotta vähemmän.

Kunnan hallintoa on muutoin hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kunnan sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta sekä konsernivalvonta on edellä mainittu huomioon ottaen muutoin järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Sen johdosta, että poistosuunnitelman muutosta ei ole perusteltu hyödykkeiden taloudellisella pitoajalla eikä
kä¡ettävissä muutoinkaan ole perusteita tilinpäätöksessä noudatettujen poistojen perusteista emme voi ottaa
kantaa poistonalaisten hyödykkeiden tasearvoihin ja niistä kirjattuihin poistoihin kunnan tilinpäätöksessä ja
konsernitilinpäätöksessä. Poistosuunnitelmaan perustumattomien poistojen osalta kunnan tilinpäätös ja siihen
kuuluva konsernitilinpäätös on säännösten ja määräysten vastainen. Muilta osin esitämme lausuntonamme, että
kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa muilta osin oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, talou-
dellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpöätöksen hyu tiksy misestä j a u ostuuu op auden my öntämisestö
Poistoaikoihin liittyvien hyödykekohtaisten perustelujen puuttumisen johdosta emme voi ottaa kantaa kyseisten
poistonalaisten hyödykkeiden tasearvoihin ja niistä kirjattuihin poistoihin kunnan tilinpäätöksessä ja konserniti-
linpäätöksessä, emmekä tältä osin voi ottaa kantaa siihen, voidaanko tilinpäätös hyväksyä. Poistosuunnitelmaan
perustumattomien poistojen osalta emme puolla tilinpäätöksen hyväksymistä. Muilta osin esitämme tilinpäätök-
sen hyväksymistä.

Kunnanvaltuuston hyväksyessä talousarvion kä¡tötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailussa esitet¡
määrärahojen ylitykset, voidaan vastuuvapaus tältä osin myöntää. Poistosuunnitelman muuttamisen sekä poisto-
jen osalta jätämme vastuuvapauden myöntämisen kunnanhallituksen jäsenille ja esittelijälle kunnanvaltuuston
harkittavaksi. Muilta osin esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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