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MiehikkHlSn kunnanvaltuustolle

Otemme tarkastaneet Miehikkiitiin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpaet6ksen titikaudetta
1 .1 .-31 .12.2018. Titinpeatds sisattaa kunnan taseen, tutostasketman, rahoituslasketman ja
niiden tiitetiedot seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisiiksi
titinpaetdkeen kuuluva konsernititinpaatds sisaltaa konsernitaseen, konsernitutostaskelman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivetvottiset ovat vastuussa kunnan hatlinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kunnanhattitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohiaukesta ia
konsernivatvonnan jarjestamisesta. Kunnanhattitus ja kunnanjohtaja vastaavat titinpaat6ksen
laatimisesta ia siita, etta titinpaatijs antaa oikeat ja riittavat tiedot kunnan tuloksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaatdksen laatimista koskevien
s6Hnn6,sten ja maaraysten mukaisesti. Kunnanhatlitus ja kunnanjohtaja ovat
toimintakertomuksessa tehneet selkoa kunnan sisiiisen vatvonnan ja riskienhattinnan seka
konsernivatvonnan jarjestamisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpadttiksen jutkishattinnon hyvdn
titintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tutoksina. Hattinnon tarkastuksessa otemme selvittaneet
toimietinten jisenten ja tehtavaatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
tainmukaisuutta. Kunnan sisaisen vatvonnan ja riskienhattinnan seki konsernivatvonnan
jarjestamisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen huomioon
toimintakertomuksessa niista esitetyt selonteot. Lisiiksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. otemme tehneet tarkastuksen riittevan
varmuuden saamiseksi siite, onko hattintoa hoidettu lain ja valtuuston paatdsten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaet6ksen taatimisperiaatteita, sisatt6a ja esittamistapaa otemme
tarkastaneet riittavassa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatds sisit16 otennaisia
virheitd eikd puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Vuoden 2018 tatousarvion sitovien maararahojen olennainen ytitys on tapahtunut
sosiaatitautakunnan osatta 397.744 eJIoa eti noin 8,2 %, titivetvottinen sosiaati- ja
terveystautakunta ja sosiaati- ja terveysjohtaja. Muitta osin kunnan ha[[intoa on hoidettu lain
ja vattuuston paatiisten mukaisesti.

Kunnan sisainen vatvonta ja riskienhattinta seka konsernivatvonta on jarjestetty
asianmukaisesti.

Vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita,

Kunnan titinpii6Lt6s ja siihen kuutuva konsernititinpaatiis on laadittu titinpeatdksen laatimista
koskevien saanndsten ja meareysten mukaisesti. Titinpaattis antaa oikeat ja riittavat tiedot
titikauden tulokesta, tatoudettisesta asemasta, rahoitukesta ja toiminnasta.
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Lausunnot tilinplHttiksen hyvHksymisestl ja vastuuvapauden myijntamisesta

Esitamme titinpaetdksen hyveksymista.

Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivetvottisitte tarkastamattamme titikaudetta
edettyttaen, etta vattuusto hyviiksyy tarkastuksen tutoksena mainitun tatousarviopoikkeaman.
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