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Sievin kunnanvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Sievin kunnan hattinnon, kirjanpidon ja titinpiatiiksen titikaudelta
1.1.2019 - 31.12.2019. Titinpiittis sisittii kunnan taseen, tutostasketman, rahoitustaskelman
ja niiden tiitetiedot sek6 tatousarvion toteutumisvertaitun ia toimintakertomuksen. Lisaki
titinplitdkeen kuulwa konsernititinpiitiis sisittii konsernitaseen, konsernitulostasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot.

Kunnanhattitus ja muut titivelvolt'iset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja tatoudenhoidosta
titikaudella. Kunnanhaltitus ja muu konsemijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja
konsernivatvonnan jirjestimisesti. Kunnanhatlitus ja kunnaniofitaja vastaavat tilinpiitiiksen
taatimisesta ja siiti, ettl titinpiitds antaa oikeat ja riittivit tiedot kunnan tulokesta, talou-
dettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinp55tiiksen laatimista koskerrien sSSnniis-
ten ja miiriysten mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa
tehneet selkoa kunnan sisiisen vatvonnan ja riskienhatlinnan seldi konsernivalvonnan jlirjes-
temisesta.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinplitiiksen jutkishallinnon hyvin
titintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseki ja rapor-
toimiseksi tarkastuksen tutoksina. Haltinnon tarkastuksessa otemme setvittineet toimielinten
jdsenten ja tehtiviatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kunnan
sis5isen valvonnan ja riskienhattinnan sekd konsernivalvonnan jHrjestimisen asianmukaisuutta
otemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niisti esitetyt setonteot. Lisik-
si otemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettuien tietojen oikeetlisuutta.
Otemme tehneet tarkastuksen riitteven varmuuden saamiseksi siiti, onko hattintoa hoidettu
tain ja vattuuston pAetdsten mukaisesti. Kirjanpitoa seki titinpi5tiiksen taatimisperiaatteita,
sisittt!6 ja esittamistapaa otemme tarkastaneet riittivissa taajuudessa sen toteamiseksi, ettei
titinpiit6s sisitli otennaisia virheite eike puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kunnan haltintoa on hoidettu lain ja vattuuston peetosten mukaisesti.

Kunnan sisiinen vatvonta ja riskienhatlinta seki konsemivatvonta on jirjestetty asianmukai-
sesti.

vattionosuukien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kunnan titinplittis ja siihen kuuluva konsernititinpiittis on laadittu titinpliitciksen laatimista
koskevien siiinndsten ja miiriysten mukaisesti. Titinptitris antaa oikeat ja riittivit tiedot
titikauden tutoksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinfiiiitiiksen hyvlksymisesti ja vastuwapauden myiintlmisestl

Esitimme titinpiiiitiiksen hyviksymisti.

Esitemme vastuwapauden myiintimistl titivetvottisilte tarkastamaltamme titikaudetta.
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