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Riihimden kaupun$nvaltuustolle

Kaupunginhatlitus ja muut tilivelvottiset ovat vastuussa kaupungin haltinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudetta. Kaupunginhaltitus ja muu konserniiohto vastaavat kuntakonsernin ohiaukesta ja
konsernivalvonnan jarjestemiseste. Kaupunginhaltitus ja kaupunginiohtaia vastaavat titinpaatdksen
laatimisesta ja siite, etta titinpeatd,s antaa oikeat ia riittavat tiedot kaupungin tutoksesta,
tatoudetlisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpaattjksen laatimista koskevien seanndsten
ja mear;ysten mukaisesti. Kaupunginhaltitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kaupungin sisiisen vatvonnan ja riskienhallinnan seka konsernivatvonnan

iarjestamisesta.

Olemme tarkastaneet tilikauden haltinnon, kirjanpidon ja titinpaatdksen jutkishattinnon hyvan
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ia raportoimiseksi
tarkastuksen tutoksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme se[vittaneet toimietinten jasenten ja
tehtavaatueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin siseisen valvonnan

ia riskienhattinnan seka konsernivalvonnan jirjestiimisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet
ottaen huomioon toimintakertomukessa niiste esitetyt selonteot. Lisaksi olemme tarkastaneet
vattionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeettisuutta. Olemme tehneet tarkastuken
riittavan varmuuden saamiseki siita, onko hallintoa hoidettu tain ja valtuuston paatiisten mukaisesti.
Kirjanpitoa seka titinpaatdken taatimisperiaatteita, sisattda ia esittamistapaa otemme tarkastaneet
riittevas$ laajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpaatiis sisdttd olennaisia virheite eika puutteita,

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hattintoa on hoidettu lain ja vattuuston paatiisten mukaisesti.

Kaupungin sisainen vatvonta ja riskienhattinta seki konsernivalvonta on jarjestetty asianmukaisesti.

vattionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpeetds ja siihen kuulwa konsernititinpaatds on laadittu titinpaatdken laatimista
koskevien sSanniisten ja mearaysten mukaisesti. Titinpaatds antaa oikeat ia riittavat tiedot titikauden
tuloksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoitukesta ia toiminnasta.

Lausunnot tilinpiiiitiiksen hyvliksymisestii ja vastuuvapauden myiintHmisestH

Esit5mme tilinpaatdksen hyviiksymistd.

Esitamme vastuuvapauden mytintamista titivelvotlisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
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Olemme tarkastaneet Riihimden kaupungin hatlinnon, kirjanpidon ja titinpaetdksen titikaudetta 1 .1 .

31.12.2070. Titinpaetiis sisiittid, kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden
[iitetiedot seka talousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen. Lisaksi titinpeetds sisattaa
kaupungin liikelaitoksen erittistitinpaet6ksen. Titinpaet6kseen kuuluva konsernitilinpeatds sisettaa
konsemitaseen, konsernitutostasketman, konsernin rahoitustasketman ja niiden liitetiedot.


