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TILINTARKASTUSKERTOMUS 2020 

Hattulan kunnanvaltuustolle  

Olemme tarkastaneet Hattulan kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.  

Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta 
tilikaudella. 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 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. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta 
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon. 
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  

Valtuuston 19.2.2020 myöntämälle enintään 1,3 M€:n omavelkaiselle takaukselle Hattula-
Kiinteistöt Oy:lle ei ole  saatu vastavakuutta tilintarkastuskertomuksen antamishetkellä. 
Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntäessä lainaa, takausta tai muuta vakuutta kunnan 
edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kunnanhallitus on kokouksessaan 
26.4.2021 § 138 edellyttänyt Hattula-Kiinteistöt Oy:ltä vastavakuuksia koskien 6.3.2019 ja 
19.2.2020 myönnettyjä kunnan omavelkaisia takauksia kiinteistöyhtiölle.  

Kunnan hallintoa on muilta osin hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.  

Kunnan sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.  

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.  

Kunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten 
mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta 
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.  
  



Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä  

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.  

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.  

 

Tampereella 17.5.2021 

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö  

 

Minna Ainasvuori, JHT, HT 


