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JYVÄSKYLÄN PAVILJONKISÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2020 
 
 
Selvitys siitä, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi ja olennaiset tapah-
tumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 
 
Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Pavil-
jongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Pa-
viljongin kiinteistöä. Jyväskylän Paviljonkisäätiön on rakennuttanut ja omistaa Paviljongin 
rakennukset, joita se vuokraa kiinteistössä toimintaa harjoittavalle vuokraiselle Jyväskylän Messut 
Oy:lle (Jyväskylän Kongressikeskus Oy sulautui Jyväskylän Messuihin lokakuussa 2020) 
 
Säätiön tulot koostuivat pääasiassa Jyväskylän Messut Oy:n ja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n mak-
samista 1 058 439 euron vuokrista sekä kaupungin maksamasta 700 000 euron avustuksesta. 
Paviljonkisäätiön kustannukset laskivat jonkin verran edelliseen vuoteen nähden. Tähän vaikutti lä-
hinnä edellistä vuotta alaisemmat kiinteistön hoito- ja korjauskulut.  
Koronaepidemian vuoksi Paviljonkisäätiön vuokralaiset pystyivät järjestämään huomattavasti normaa-
lia vähemmän tapahtumia vuonna 2020. 
 
Toimintakauden tilinpäätös osoittaa tulosta 0,00 euroa, mikä kirjataan voitto- ja tappiotilille.  
 
 
Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta 
 
Jyväskylän Paviljonkisäätiöllä ei ole ollut tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2020. 
 
 
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
 
Koronaepidemia tulee vaikuttamaan myös vuonna 2021 merkittävästi Paviljonkisäätiön vuokralaisen 
Jyväskylän Messut Oy:n toimintaan, tällä voi olla vaikutusta myös heidän vuokranmaksukykyynsä 
vuonna 2021. 
 
Paviljongin kiinteistön ikääntyessä, kiinteistön ylläpito- ja korjauskulut tulevat joka tapauksessa nou-
semaan tulevaisuudessa nykytasosta huomattavasti ja säätiön nykyiset tulot ja varat eivät riitä näitä ku-
luja kattamaan. 
 
Jyväskylän kaupungin Jyväskylän Sydän -projektin loppuraportti esittää Kaupunginorkesterin tilarat-
kaisuksi Paviljongin Wilhelm-salia, joka akustoidaan kaupunginorkesterin konserttikäyttöön sopivaksi 
nopealla aikataululla. Sali tarjoaa orkesterille nykyistä suuremman katsomokapasiteetin ja saman katon 
alle on yhdistettävissä myös orkesterin harjoitustilat. Muutosten kustannusten arvioidaan olevan 5 mil-
joonaa euroa. Valtuusto lisäsi päätökseen yksimielisen toivomusponnen siitä, ettei Paviljongin Wil-
helm-salin mahdollinen remontointi orkesterin väistötilaksi keskeytä varsinaisen musiikkisalin 
suunnittelua vaan ratkaisun väliaikainen luonne tiedostetaan.  
 
 
Säätiön hallinto ja säätiön toiminta säätiölain määrittelemän lähipiirin kanssa 
 
Paviljonkisäätiön hallitus kokoontui 8 kertaa vuoden 2020 aikana. Säätiön hallitukseen kuuluivat  
puheenjohtajana Aimo Asikainen, varapuheenjohtajana Pauliina Holm 

https://sign.visma.net/fi/document-check/4e94971d-3397-4eda-a5f3-9a647441ec4c

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/b83ae1e9-3470-4a18-bc9f-c4b4cec9ddd4

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/2ee5c01b-4b0d-4771-b7f8-0631d7693cf8

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 
  

 ________________________________________________________________________________              
 Tilinpäätös 2020 4 

sekä jäseninä Kaija Haapsalo, Tapani Mäki ja Niina Simanainen. 
 
Paviljonkisäätiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Paviljonkisäätiön maksoi hallitukselle kokous- ja vuosi-
palkkiota 13 900 euroa vuonna 2020.  
 
Paviljonkisäätiön asiamiehenä vuonna 2020 on toiminut Jykia Oy, jonka talouspäällikkö Jukka Kari-
niemi on toiminut hallituksen sihteerinä. Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski on 
toiminut säätiön controllerina. Tilitoimistopalvelut säätiö osti Monetra Keski-Suomi Oy:ltä 
 
Paviljonkisäätiön kuuluu Jyväskylän kaupungin konserniin. Jyväskylän Paviljonkisäätiön hallituksen 
valitsee Jyväskylän kaupungin konsernijaosto 2 kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 
Jyväskylän kaupungin konsernijaosto nimesi 16.12.2019 pidetyssä kokouksessaan Jyväskylän Pavil-
jonkisäätiön hallitukseen seuraavat jäsenet kaudelle 2020–2021:  
Kaija Haapsalo, Tapani Mäki, Niina Simanainen, Pauliina Holm ja Aimo Asikainen. 
Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Asikainen ja varapuheenjohtajaksi Pauliina Holm. 
 
Paviljonkisäätiön ei ole antanut avustuksia, lainoja tai vakuuksia lähipiiriin kuuluville tai tehnyt muita-
kaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiiriläistensä kanssa. 
 
Säätiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajan  
on toiminut 
 
1.1.2020 - 31.12.2020 
Hanna Keskinen 
KHT, JHT 
 
Tilintarkastajille maksettiin palkkiota 1 256,52 euroa vuonna 2020. 
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TULOSLASKELMA    

 1.1.- 31.12.2020  1.1.- 31.12.2019 
 

   
KIINTEISTÖN TUOTOT 1 058 438,88  1 051 239,24 

 
   

Muut tuotot 700 000,00  700 000,00 
    

Henkilöstökulut    
  Palkat ja palkkiot -13 900,00  -13 816,06 
  Henkilösivukulut    
    Eläkekulut -991,90  -1 078,18 
    Muut henkilösivukulut    
  Henkilösivukulut yhteensä -991,90  -1 078,18 
Henkilöstökulut yhteensä -14 891,90  -14 894,24 

 
   

POISTOT JA ARVONALENTUMISET    
  Suunnitelman mukaiset poistot -927 317,04  -667 722,38 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET 
YHTEENSÄ 

-927 317,04  -667 722,38 
    

KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT    
  Hallinto -43 410,12  -59 039,69 
  Käyttö ja huolto -48 360,03  -98 179,09 
  Ulkoalueiden hoito -64 162,56  -114 623,16 
  Lämmitys -65 595,67  -87 981,81 
  Vesi ja jätevesi -4 606,78  -16 904,56 
  Sähkö ja kaasu -1 692,00  -1 692,00 
  Vahinkovakuutukset -27 333,72  -40 853,00 
  Vuokrat -238 581,19  -236 155,44 
  Kiinteistövero -127 652,84  -131 722,18 
  Korjaukset -94 285,76  -170 665,80 
  Muut hoitokulut 0,00  -722,77 
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT 
YHTEENSÄ 

-715 680,67  -958 539,50 
    

LIIKEVOITTO (- TAPPIO) 100 549,27  110 083,12 
    

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    
  Korkotuotot 1 201,24  1 244,48 
  Korkokulut -100 238,51  -109 815,60 
  Muut rahoituskulut -1 512,00  -1 512,00 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ -100 549,27  -110 083,12 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-     

SIIRTOJA JA VEROJA 0,00  0,00 
    

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJ. (ALIJ.) 0,00  0,00 
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TASE 

 
31.12.2020 

 
31.12.2019 

 
   

 
VASTAAVAA    

 
   

  PYSYVÄT VASTAAVAT    
    Aineettomat hyödykkeet    
      Aineettomat oikeudet 2 193 500,00  2 247 000,00 
    Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 193 500,00  2 247 000,00 
    Aineelliset hyödykkeet    
      Liittymismaksut 64 300,00  64 300,00 
      Rakennukset ja rakennelmat 12 503 979,87  13 347 581,60 
      Koneet ja kalusto 284,83  379,78 
      Muut aineelliset hyödykkeet  86 940,19  117 060,55 
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 12 655 504,89  13 529 321,93 
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 849 004,89  15 776 321,93 

 
   

  VAIHTUVAT VASTAAVAT    
    Saamiset    
      Lyhytaikaiset saamiset    
      Saamiset kiinteistön tuotoista 328 116,06  0,00 
      Saamiset saman konsernin yrityksiltä 340 183,90  480 074,31 
      Muut saamiset                                         1,66  10 340,66 
      Siirtosaamiset 41 030,04  45 018,88 
    Saamiset yhteensä 709 331,66  535 433,85 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT 
YHTEENSÄ 

709 331,66  535 433,85 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 558 336,55  16 311 755,78 
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TASE    

 31.12.2020  31.12.2019 
VASTATTAVAA    

 
   

  SÄÄDEPÄÄOMA    
    Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 33.637,59  33 637,59 
    Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 7.843,18  7 843,18 
    Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0,00  0,00 
  SÄÄDEPÄÄOMA YHTEENSÄ 41 480,77  41 480,77 

 
   

  VIERAS PÄÄOMA    
    Pitkäaikainen vieras pääoma    
      Lainat rahoituslaitoksilta 6 045 180,00  6 203 470,00 
      Velat saman konsernin yrityksille 5 045 637,79  5 045 637,79 
      Velat omistusyhteysyrityksille 4 052 847,62  4 220 962,29 
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 15 143 665,41  15 470 070,08 
    Lyhytaikainen vieras pääoma    
      Lainat rahoituslaitoksilta 158 290,00  483 516,10 
      Ostovelat 2 938,27  68 930,32 
      Velat saman konsernin yrityksille 2 662,54  2 837,00 
      Velat omistusyhteysyrityksille 175 604,37  225 600,18 
      Muut velat 31 283,02  16 391,36 
      Siirtovelat 2 412,17  2 929,97 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 373 190,37  800 204,93 
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 516 855,78  16 270 275,01 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 558 336,55  16 311 755,78 
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Rahoituslaskelma    

 1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketappio/ -voitto 100 549,27  110 083,12 
Poistot 927 317,04  667 722,38 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan    
rahoituskuluista -101 750,51  -111 327,60 
Saadut korot 1 201,24  1 244,48 
Maksetut verot 0,00  0,00 
Satunnaiset erät 0,00  0,00 
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-)/vähennys 
(+) -173 897,81  136 503,97 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 0,00  0,00 
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -109 541,64  41 701,05 
Liiketoiminnan rahavirta 643 877,59  845 927,40 

    
    
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödyk. 0,00  -150 418,80 
Aineellisten ja aineettomien hyödyk.luov.voitot 0,00  0,00 
Myönnetyt lainat 0,00  0,00 
investoinnit muihin sijoituksiin 0,00  0,00 
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,00  0,00 
Luovutustulot muista sijoituksista 0,00  0,00 
Saadut korot investoinneista 0,00  0,00 
saadut osingot investoinneista 0,00  0,00 
Investointien rahavirta 0,00  -150 418,80 

    
    
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten lainojen nostot 0,00  0,00 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,00  0,00 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00  0,00 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -643 877,59  -695 508,60 
Saatujen ennakkomaksujen kasvu (+), vähennys (-) 0,00  0,00 
Saadut maksetut konserniavustukset 0,00  0,00 
Rahoituksen rahavirta -643 877,59  -695 508,60 

    
    
Rahavarojen muutos 0,00  0,00 

    
Rahavarat 1.1. 0,00  0,00 
Rahavarat 31.12. 0,00  0,00 
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Tilinpäätöksen liitetiedot 
 
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä 
tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. 
 
 
Selvitys poistojen perusteista ja niiden muutoksista 
 
Muista pitkävaikutteisista menoista tehdään 10 vuoden tasapoisto alkuperäisestä pääomasta.  
Rakennuksista ja rakennelmista poistetaan EVL:n poistoa 6,33 % ja vuodesta 2016 lähtien uusista han-
kintamenoista tehdään 20 vuoden tasapoisto. 
Aineettomista oikeuksista tehdään 50 vuoden tasapoisto. Koneista ja kalustosta poistetaan EVL:n 
poistoa 25%. 
 
 
Lainasaamiset 
 
Konsernialatili, rahat ja pankkisaamiset Keski-Suomen Osuuspankki 340 183,90 euroa. 
 
 
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
 
 
                       2020                       2019 
 
Velat rahoituslaitoksille               5.324.140,00         5.518.510,00         
Jyväskylän kaupunki               5.045.637,79           5.045.637,79            
Muut velat                3.374.891,07           3.523.083,83            
              13.744.668,86         14.087.231,62          
 
 
 
Vakuudet ja vastuusitoumukset liitetiedoissa 
 
Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys 
                       2020                       2019 
 
Lainat rahoituslaitoksilta               6.203.470,00         6.686.986,10         
 
 
Annetut kiinteistökiinnitykset              5.886.545,00           5.886.545,00 
                 
 
Panttikirjat 
 
Panttikirjat numerot 4819-4836 ja 4839-4853 on kaupungilla takausten vakuutena. 
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Saadut investointiavustukset, joihin liittyy palautusehto, sekä omaisuuden tasearvo, jonka 
hankintamenoa avustuksella on katettu: 
   1.1.2020-31.12.2020 
  
  Tasearvon määrä  Avustuksen määrä 
Rakennukset    12.503.979,87       3.397.231,07 
  
Avustuksen määrä on vähennetty omaisuuden tase-arvosta. 
 
 
Vuokrasopimuksista maksettavat määrät   2020 
 
Seuraavalla tilikaudella maksettava                  239.151,22 
Myöhemmin maksettavat                6.257.790,26 
Yhteensä                6.496.941,48 
 
 
Tiedot emoyrityksestä 
 
Yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupungin konserniin. Emoyhtiö: Jyväskylän kaupunki, y-tunnus 0174666-4. 
Emoyhtiön osuus säätiössä on 100 %. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Jyväskylän 
kaupungilta, osoitteesta Vapaudenkatu 32, 40100 Jyväskylä.  
 
Liitetiedot henkilöstöstä 
           
Säätiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa tilikauden aikana. 
Hallituksen jäsenille maksettujen kokous- ja vuosipalkkioiden yhteismäärä 1.1.-31.12.2020 on  
ollut 13.900,00 euroa. 
 
 
Oman pääoman muutokset  
 
Sidottu oma pääoma                      2020                       2019 
 
Säädepääoma 01.01                  33.637,59            33.637,59 
Säädepääoma 31.12                  33.637,59            33.637,59 
 
Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12.                 33.637,59            33.637,59  
 
Vapaa oma pääoma 
                
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)                   7.843,18      7.843,18 
Tilikauden voitto (-tappio)                           0,00                         0,00 
Voittovarat yhteensä                    7.843,18                  7.843,18 
 
Vapaa oma pääoma yhteensä                   7.843,18                  7.843,18 
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                 41.480,77     41.480,77 
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 
 
  

Jyväskylässä _______ päivänä ___________kuuta 2021 
 
 
 
 __________________________ _________________________ 
 Aimo Asikainen  Pauliina Holm 
 Hallituksen puheenjohtaja  Hallituksen varapuheenjohtaja 
 
 
 __________________________ _________________________ 
 Kaija Haapsalo  Tapani Mäki 
 Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen 
 
 

__________________________                                                       
Niina Simanainen   

 Hallituksen jäsen     
             
 

 
    

 
 
Tilinpäätösmerkintä 
 

 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
___________________      ___.___.2021 

 
BDO Oy 
 

 
____________________________________ 
Hanna Keskinen  
KHT, JHT 
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LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA KIRJANPITOAINEISTOJEN LAJEISTA 
 
 
Kirjanpitokirjat: 
 

Tilinpäätös    sidottu 
Tase-erittelyt   sidottu 
Päiväkirja   sähköinen  
Pääkirja   sähköinen 

 
Tositelajit: 
 
Sopimuslaskut Myyntilaskut sopimuslaskutus sähköinen 
Myyntilaskut  Myyntilaskut   sähköinen 
Korkolaskut  Korkolaskutus  sähköinen 
Suoritukset  Myyntireskontran suoritukset sähköinen 
Maksut  Ostoreskontran suoritukset  sähköinen 
Ostolaskut    Ostolaskut   sähköinen 
Pkviennit  Muut tapahtumat  sähköinen  
Palkat   Palkkakirjaukset  sähköinen 
Alv-kirjaus  Alv-laskelmat  sähköinen 
Tito OP   Tiliotteet   sähköinen 
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BDO Oy 
Vattuniemenranta 2 
00210 Helsinki 

 

BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten 
verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle. 
 

 

TILINTARKASTUSKERTOMUS 

 
Jyväskylän Paviljonkisäätiön hallitukselle 

 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 

 
Lausunto 

 
Olemme tilintarkastaneet Jyväskylän Paviljonkisäätiön (y-tunnus 1439986-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. 
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 
 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja 
täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten 
mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 
 
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 
 
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 
tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aiotaan purkaa tai 
sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 
 
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme 
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden 
riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme 
lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että 
väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että 
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, 
väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen 
valvonnan sivuuttamista. 

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 



 
 
 

  2(2) BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten 
verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle. 
 

 

aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö pysty 
jatkamaan toimintaansa. 

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että 
se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä 
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 
 

Muut raportointivelvoitteet 
 
Muu informaatio 
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 
 
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, 
onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme 
tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, 
onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 
 
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.  
 
Muut lakiin perustuvat lausunnot 
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n 
edellyttämistä seikoista. 
 
Hallitus vastaa tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön toimielinten 
jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia. 
 
Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta 
tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten 
noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut sen toimielinten jäsenille, on 
pidettävä tavanomaisina. 
 
 
Tampereella 14. huhtikuuta 2021 
 
 
BDO Oy, tilintarkastusyhteisö 

 
 
Hanna Keskinen 
KHT, JHT 
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