
 
 
 
 

 

 

Keskus 020 743 2920 
Faksi 020 743 2935 
www.bdo.fi 
 

BDO Audiator Oy 
Vattuniemenranta 2 
00210 Helsinki 

 

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin.  Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International 

Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon. 

 

 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2015 
 

Utsjoen kunnanvaltuustolle 
 
Olemme tarkastaneet Utsjoen kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2015. 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 taloudenhoidosta 
tilikaudella. Kunnanhallitus 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 laatimista 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 
tilintarkastustavan 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 
järjestämisen 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 mukaisesti. 
Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme 
tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia 
virheitä eikä puutteita. 
 

Tarkastuksen tulokset 
 
Valtuustoon nähden sitovan talousarvion nettomenojen ylityksiä, joihin ei valtuustolta haettu 
vuoden 2015 aikana ylitysoikeutta oli seuraavissa tulosalueissa: perusopetus, keskiasteen 
opetus, tekninen toimi, jätehuolto, avopalvelut, terveydenhoito, laitoshoito ja 
erikoissairaanhoito. Näistä olennaiset nettoylitykset ovat tapahtuneet perusopetuksen (148 t€ 
/ 9 %), keskiasteen opetuksen (39 t€ / 12 %), teknisen toimen (20 t€ 9 %) ja jätehuollon (37 t€ 
/ 47 %) tehtäväalueilla. 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 ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 
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Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 
 
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. 
 
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta 
edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat. 
 
Utsjoella 28.4.2016 
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