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Kuntalain 71~ ja 75~ mukaan tarkastuslautakunnan on:

- valmisteltava valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

- arvioitava onko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet

- jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on
arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä

- valmisteltava tilintarkastuskertomuksen käsittely valtuustolle

- pyydettävä selvitykset ja lausunnot tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä
muistutuksista

Kaupungin varsinaisen tilintarkastuksen hoitaa ammattitilintarkastaja.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunnan on tehtävä ehdotuksensa valtuustolle voidaanko
tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Lautakunta voi poiketa siitä, mitä
tilintarkastaja on esittänyt.

Tilintarkastuksen päämääränä on tarkastustietoa tuottamalla varmistaa
Ähtärin kaupungin:

- hallinnon ja taloudenhoidon laillisuutta

- sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toimivuutta

- kirjanpidon ja muun laskentatoimen oikeellisuutta ja riittävyyttä

- tilinpäätöksen ja sen keskeisen talous- ja tulosinformaation oikeellisuutta ja
riittävyyttä

- tilinpäätösten merkittävien poikkeamien selvittäminen

- valtionosuuksien käytön perusteita ja oikeellisuutta.

- Kuntalain 73~ on määritelty tilintarkastajan tehtävät.

1.3 Tarkastuslautakunnan toiminnasta

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt lautakunnan arviointisuunnitelman ja
tilintarkastajan työohjelman.
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4.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN V.2016

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 2,0 miljoonaa euroa, alkuperäinen talousarvio
oli 505.000 euroa ylijäämäinen ja vuosikate oli noin 3,0 miljoonaa euroa positiivinen.
Ottolainat lisääntyivät 0,9 miljoonalla eurolla, toimintamenot alittuivat
alkuperäisestä talousarviosta 549.489 eurolla ja muutetusta talousarviosta 685.490
eurolla ja toimintatuotot ylittyivät 1.085.125 eurolla ja muutetusta talousarviosta
392.625 eurolla (ulk./sis.).

Vuoden 2016 talousarviossa investointimenoihin oli varattu 2.372.400 euroa, josta
käytettiin 2.050.775, poikkeama 321.625 euroa.

Ähtärin kaupungin menot ylittyivät Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän
osalta yhteensä 48.981 euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon.

Tarkastuslautakunta katsoo, että kaupungin talousarvion seuranta oli asianmukaista
ja talousarviomuutokset tuotiin kaupunginvaltuustolle tilikauden aikana.

Tarkastuslautakunta on kuulemistilaisuuksissaan saanut selvityksen seuraavista
osa-alueista:

- talous-ja hallinto

- Ähtärin Energia ja Vesi

- yhteispalvelupiste

- Kuusiolinnan Terveys Oy

liikuntatoimi

- kulttuuritoimi

- elinkeinotoimi; teollisuusalue

- keskustan kehittämishanke

- ict-toiminta
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Talouden tasapainottamistolmenpiteiden riittävyys: 6.

Työttömien osuus työvoimasta oli keskiarvolukuna vuonna 2015 (11,9%) ja vuonna
2016 (11,8 %). Tilanne 31.12.2015 (13,97%) ja 31.12.2016 (12,41 %).

Talouden tervehdyttämisohjelman tavoitteena on ollut vähentää kattamatonta
alijäämää, joka vuonna 2016 väheni 4,0 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuuston on hyväksynyt talouden tervehdyttämissuunitelman vuosille
2016-2022 ja se on huomioitu vuoden 2017 talousarviossa.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tervehdyttämisohjelman aikaiset
talousarviot laaditaan realistisesti ja mahdolliset muutokset tuodaan välittömästi
kaupunginvaltuustolle.

Konserneille asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

Kaupunginvaltuuston konserniyhtiöille asettamat tulostavoitteet on toteutettava
tervehdyttämissuunnitelman mukaisesti ja sen toteutuminen on
kaupunginvaltuuston seurannassa.

2. TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty tilivelvollisiin kohdistuvaa muistutusta.
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