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TOIMINTAKERTOMUS 2020

Yleistä
Liiton toirnintavuosi 2020 alkoi myönteisissä merkeissä. Tulirneri-risteilylle tammikuun lopulla osallistui
2 000 henkeä ja Porin toiminta–alueen masinoimaan liiton talvipäiväänkin helmikuun alussa lumimy-
räkästä huolimatta 1 50 palokuntalaista.

Maaliskuuhun tultaessa alkoi olla selvä, ettei Suomikaan välty eteläisestä Euroopasta lähestymässä
olleelta COVID-19 -pandemialta. Viimeistään kuun toisella viikolla alkoivat eri toimijat siirtää ja pe-
rua tilaisuuksiaan, ja valtiovaltakin kertoi erilaisista taudin leviämistä rajoittavista toimenpiteistä. Vain
muutamia päiviä siitä eteenpäin oltiin jo ottamassa käyttöön valmiuslain säädöksiä, ja maan rajat
suljettiin

Tilanne ja sen aiheuttamat kokoonturnisrajoitukset ovat myrkkyä koulutuksista ja järjestötoiminnan
suurista tapahtumista elävälle yhdistykselle. Palokuntakoulutukset menivät tauolle ja muita tilaisuuk-
sia sekä tapahtumia peruutettiin tai siirrettiin. LSPeL:ssa, kuten koko yhteiskunnassa alkoi pakollinen
digiloikka – kaikkia toimintoja ryhdyttiin siirtämään verkossa etänä toteutettaviksi. Vähäisessä määrin
myös palokuntakoulutusten teoriaosuuksia pystyttiin hoitamaan virtuaalisesti. Kokousten etänä pi-
täminen on teknisesti helpompaa, mutta siitä puuttuu aito vuorovaikutteisuus. Teams ei riitä kor-
vaarnaan live-kokouksia, varsinkin mikäli on tarkoitus ideoida, suunnitella ja kehittää asioita. eikä
vain tehdä päätöksiä esityslistan mukaisesti. Alkuhämmennyksen jälkeen saatiin tarjoIle myös parin-
kolmen tunnin mittaisia webinaareja, joihin alueernrne palokuntalaiset osallistuivatkin aktiivisesti.

Koronatilanne rauhoittui kesää kohti mentäessä, jolloin päästiin pitämään jonkin verran mm. oikeita
kokouksia, mutta maaliskuun puolivälistä lähtien lähes kokonaan tauolla ollut koulutus käynnistyi
uudelleen vasta lornakauden jälkeen. Palokuntakoulutuksessa painotusta siirrettiin peruskursseihin,
jotta pystyttäisiin varmistamaan uusien hälytysosastolaisten saaminen.

Loppuvuotta kohti tautitilanne heikkeni uudelleen koko liiton alueella. Joulukuussa oltiin jälleen tilan-
teessa, jossa koulutus- ja kokoustoirninta loppui kokonaan tiukkenevien rajoitusten vuoksi.

Järjestötoiminta eli palokuntatoiminnan kehittäminen
Suhteellisesti eniten on koronavuodesta ja sen rajoituksista kärsinyt palokuntien järjestötoiminta. Siinä
kun avainasemassa ovat kokoukset, leirit, seminaarit ja muut tapahtumat, joita 2020 ei livenä juuri-
kaan voinut järjestää. Selkeästi suurin puute onkin tapahtumista, joissa voidaan olla suorassa vuoro-
vaikutuksessa ja verkostoitua keskenään.

Merkittävimpiä v. 2020 peruutettuja tilaisuuksia olivat LSPel Turvallisuusseminaari sekä pitkään vaI-
misteltu uusi, kaikkien palokuntalaisten tapahtuma Kevättööttäys huhtikuussa. Lopulta piti tehdä
päätös myös perinteinen heinäkuun alun palokuntanuorisoleiri Koski Tl:ssa siirtämisestä eteenpäin.
Elokuisen veteraanipäivän peruminen olikin selkeämpi päätös kohderyhmän haavoittuvuus huomi-
oon ottaen.

Koko liiton palokuntaleirin peruunturnisen lisäksi ei voitu pitää myöskään pienempiä alueleirejä. Pa-
lokuntanuorisotyö oli kertomusvuoden merkittävä häviäjä, sillä nuorten viikkoharjoituksetkin olivat
tilanteesta johtuen ison osan vuotta tauolla. Tilannetta pyrittiin LSPeL:n toimesta paikkaamaan pi-
tämällä nuorten leirikursseja etänä. Myös palOkurItarippikOUlu sekä nuoriso-osaston johtajakurssi saa-
tiin vietyä läpi. LSPeL:n päällystön ja hallinnon opintopäivä ehdittiin vielä pitää 3.10. noin 1 00 osallis-
tujan voimin juuri ennen kuin koronan toinen aalto tuli päälle. Eteenpäin siirretty kevätkokous pidet-
tiin peräjälkeen syyskokouksen kanssa 1 4.1 1 . Porissa.

Valtakunnallisella tasolla vuotta 2020 väritti SPEKin järjestöuudistus. Siinä toimintokohtaiset toirnikun-
nat korvattiin yhdellä palokuntatoimikunnalla. Tähän sekä sen alaisiin palvelu- ja harrastustyöryh-
miinkin saatiin kattava edustus Länsi-Suomen alueelta.

Koulutustoiminta
Palokuntakoulutus on järjestötoirninnan ohella toinen LSPeL:n päätoiminto. Sen vetäjänä aloitti
kertornusvuoden maaliskuussa koulutuspäällikkö Jussi Suutarinen Paimiosta. Aloitus osui
haasteelliseen paikkaan, kun korona juuri tuolloin pysäytti toiminnan. Kokonaisia koulutuskuukausia
jäi vuoteen 2020 lopulta vain neljä. Siitäkin huolimatta koulutettavapäiviä kertyi edeltävään vuo-
teen verrattuna 70 %. (3 430+2 420). Kurssien ja kurssilaisten määrä putosi suhteellisesti enemmän
{50929 ja 71 5+409), mikä tämäkin osoittaa painotuksen olleen pidemmissä peruskursseissa.

Palokuntakoulutuksen uudistus jatkuu edelleen Pelastusopiston vetämänä ja kursseja uudistetaan
Opiston resurssien mukaan.

Varauturniskoulutus hiljeni entisestäänkin kokoonturnisrajoitusten myötä. Pelastuskoiratoiminnan oh-
jaajakoulutus muodostaa merkittävän osan LSPeL:n varautumiskoulutuksen suoritteista. Liitto tarjoaa
puitteet koiraohjaajien koulutuksen järjestämiseen.
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Turvallisuusviestintä ja muu toiminta
Kaikkein luontevirnmin vallitsevassa uudessa tilanteessa on virtuaaliseen ympäristöön mukautunut
turvallisuusviestintä, josta osa on ollut muutoinkin jo pitkään verkossa. Sen suoriteluvut ovat koronan
aikana kasvaneet vahvasti. Tätä ovat osaltaan edistäneet alkuvuodesta toteutettu kotisivu-uudistus
sekä keväällä käyttöön otettu sähköpostitse toimitettava uutiskirje. Koko ajan kehittyvän some-
maailman muutoksiin on myös LSPeL:n kanavilla pyritty vastaamaan. Valistustoiminnassa sosiaalinen
media on tarjonnut uuden väylän informaation välittämiseen, kun valistustapahtumia ei ole voinut
pitää

Korona oli takaisku myös Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton strategiaankin kirjatulle tavoitteelle
omarahoitteisen toiminnan kasvattamisesta. Toiminto on jo useita vuosia ollut huomion kohteena,
sen markkinointiin on panostettu ja edistäminen on yksi uuden koulutuspäällikön painopistalue.
Kohderyhmien toimijoiden huomion kiinnittyessä perustoimintoihin sekä kokoontumisrajoitusten
vallitessa keskityttiin tällä sektorilla valmisteleviin toimenpiteisiin. Merkki-, mitali- ja tuotemyynti
noudatti aiempien vuosien kaavaa.

Talous

Vallitseva tautitilanne asetti Liiton taloushallinnonkin uuteen tilanteeseen, sillä peruuntuneiden toi-
mintojen myötä myös merkittävä osa rahaliikenteestä jäi toteuturnatta. Koronavuonna 2020 Palo-
suojelurahaston yleisavustus oli tavallistakin suuremmassa roolissa pitäen yllä pelastusliittojen raken-
teita, eli pitkälti kustantamalla kiinteitä henkilöstö- ja infrastruktuurikuluja.

Taloudelliselta kannalta järjestötoiminnan hiljeneminen leikkasi suhteessa enemmän kuluja kuin tuot-
toja. Toirnintahan on pääsääntöisesti alijäämäistä ja siihen saadaan merkittävästi Palosuoje[urahas-
ton avustusta. Suurin yksittäinen vaikutus liiton talouteen oli palokuntaleirin peruuntumisella, jossa
sekä tuotot että kuFut vähenivät n. 100 000 euroa. Kulujen väheneminen kasvatti järjestötoiminnan
tuloksen reilusti alijäämäisestä lievästi positiiviseksi.

Palokuntakoulutuksen rahaliikenteestä pääosa on toiminnan suoria kuluja ja tuottoja, jotka kulkevat
liiton kirjanpidon läpi. Koulutuksen jäädessä tavoitteesta myös nämä summat pienenivät.
Opetushallituken alaisen Opintokeskus Siviksen sekä Palosuojelurahaston palokuntakoulutukselle
myöntämät avustukset ovat suhteessa pienemmässä roolissa kuin PSR-avustus järjestötoiminnalle ja
turvallisuusviestinnälle. Sivis-avustuksen yllättävän korkea kertymä nosti toiminnon tuloksen
alijäärnäisestä heinoisesti plussalle.

Turvallisuusviestintä (tiedotus, valistus ja neuvonta) saa Palosuojelurahaston avustusta, kuten
järjestötoimintakin. Avustus sekä pelastuslaitosten yhteistyömaksut ovat toiminnon ainoat
rahoituslähteet. Turvallisuusviestinnän kulut vähenivät valistustoiminnan myötä edeltävään vuoteen
verrattuna, ja kirjanpidollisen tuloksen alijäämä pieneni lähes nollaan.

Aivan vuoden lopulle asti näytti, että toirnintavuodesta tulee taloudellisesti alijäämäinen, sillä palo-
kuntakoulutuksen väheneminen ennakoi Opintohallituksen Sivis-rahoituksen jäävän selkeästi budje-
toidusta. Yllätyksen tuotti kuitenkin se, että kouluttajasuoritteet, joiden mukaan Sivis-tuki määräytyy,
eivät pudonneet samassa suhteessa kuin koulutettavapäivät, joten Siviksestä saatiin rahaa selkeästi
enemmän kuin vielä loppusyksystä näytti.

Kun palokuntien vuosijuhtia ja muita tilaisuuksia ei koronavuonna juurikaan järjestetty, oli liiton merk-
ki-, mitali– ja lahjamyyntikin vaisua. Tämä yhdessä turvallisuuskoulutuksen hiljaiselon myötä painoi
omarahoitteisen toiminnan tulosta.

U udelleenallokointi
Järjestötoiminnan pienentyneiden kulujen ja vastaavasti palokuntakoulutuksen Sivis-tuen arvioidun
vähenemisen vuoksi Palosuojelurahaston yleisavustusta kohdistettiin loppuvuodesta 2020 uudelleen.
Avustusta siirrettiin järjestötoirninnasta koututukselle, pienessä määrin myös turvallisuusviestinnälle.
Vaikka uudelleenaIlokointi tehdään vasta joulukuun alussa, on tilikauden lopputuloksen arvioinnissa
silti epävarmuuksia. Tämän osoitti tällä kertaa Sivis-avustuksen yllättävän korkea kertymä.

Länsi-Suomen Pelastusalan Liiton kirjanpidollinen tulos vuodelta 2020 on 15177,90 euroa
ylijäämäinen (v. 2019 +6 046,93 €) .
2020 tilinpäätökseen on kirjattu Palosuojelurahaston avustus myönnetyn enimmäismäärän 209 000
euroa mukaisesti. Tästä on kertornusvuonna tilitetty 184 000 euroa ja 25 000 euroa jätettiin odotta-
maan 2021 keväällä rahastossa tehtävää lopputilityspäätöstä.

Näkymät
Vuoteen 2021 siirryttiin edelleen pahenevassa koronatilanteessa. Vuodenvaihteen tienoilla virus-
muunnokset ja rokotteiden saatavuusvaikeudet muuttivat näkymiä huomattavasti heikommiksi.
Tulimeri 2021 -risteily peruttiin jo 2020 puolella. Näyttää siltä, että toinenkin vuosi, ainakin pitkälti, me-
nee erilaisten rajoitusten ja poikkeusolojen merkeissä.
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Suuri huoli kohdistuu palokuntakoulutukseen, jossa kurssien lykkääntyrnisen myötä koulutustarve ka-
saantuu edelleen. Pitkittyessään tilanne aiheuttaa myös viivästyrnistä uusien hälytysosastolaisten
saamisessa hälytysosastoihin. Palokuntien toimintavalmiuden lisäksi tämä saattaa yksilötasolla hei-
kentää motivaatiota ja sitoutuneisuutta palOkuntatoirnirItaan.

Liiton leiriä tuskin pystytään normaalisti järjestämään myöskään 2021 . Seuraavana vuonna 2022 on
valtakunnallinen palokuntanuorten leiri Helsingissä. Siten LSPeL:n isolle leirille tulisi kolmen vuoden
tauko, mikä ei ainakaan edistä alueemme palokuntanuoriso- ja leiritoimintaa. Nuorten motivaation
ja harrastuksessa pysymisen edistäminen tulevat lähivuosina olemaan keskeisessä roolissa.

Palosuojelurahasto on mukana Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeessa (VA-
hanke). Tarkoitus on, että kaikki valtionhallinnon piirissä oleva avustustoirninta käyttää samaa tieto-
järjestelmäalustaa mahdollisesti jo vuoden 2022 avustushaussa. Uuteen toimintamalliin siirtymisen
tavoitteena on tukea ja kehittää verkostomaista toimintaa sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden
tunnistamista. Se. hakeeko kukin pelastusliitto jatkossa avustusta itsenäisesti, vai osana SPEK-ryhmää,
on edelleen auki, kuten myös uudistuksen muut toiminnalliset ja mahdolliset taloudelliset vaikutuk-
set

Vallitsevassa tilanteessa on useimpien toimijoiden fokus enemmän toiminnan ylläpitämisessä ja sel-
viytymisessä kuin kehittämisessä ja uudistuksissa. Siten on vähemmälle huomiolle viime aikoina jää-
nyt myös sosiaali- ja terveystoirnen ja siinä ohessa pelastustoimen uudistus, jota koko ajan on
kuitenkin vähitellen viety eteenpäin. Pelastustoimen kannalta ei kertornusvuonna ole asian tiimoilta
tullut esille merkittäviä uusia seikkoja. Edelleen iso kysymys on pelastuslaitosten organisatorinen
asema tulevassa järjestelmässä, ja sitä myötä itsenäisyys päätöksenteossa ja taloudessa.
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LÄNSI–SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY

TULOS LASKELb4A
1.1 1.1

–237

31.12.2020 31 , 12 , 2019

Varsinainen toimInta
Tuotot 341 205l93 568 313, 09

Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Nluul kulut

Kulut

–241 296, 09
–3 521, 07

–311 108, 57
–555 925, 73
–214 719, 80
–214 719 / 80

- 282 813 , 61

–4 694 , 76
-518 664 , 02
– 306 172 r 39

859.30
–237 859,30

Varsinainen toiminta
Varsinaisen toiminnan Euatto–/kulujäämä

Varainhankinta
Tuotot 35 859, 87 57 986, 19

Kulut
Varainhankinta
Tuotto– / kuLuI äämä

–14 887, 37
20 972, 50

–193 747, 30

– 15 820 r 26
42 165.93

–195 693, 37

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 9, 55 o, oo

Kulut
Sijoitus– ja rahoitustoiminta
Tuotto-/kuluI äämä

-74, 35
-64, 80

–193 812, 10

–584, 68
–584, 68

–196 278, 05

Yleisavustukset 209 000, 00 205 000, 00

TiLikauden tulos 15 187, 90 8 721, 95

Verot –10, oo

15 177, 90

–2 675, 02

6 046, 93TIlikauden ylijäämä (alijäämä)
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LÄNSI–SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY

TASE 318128202 0 31 , 12 , 2019
NkSTU\1}A

Pysyvät vastaavat
Alneelllset hyödykkeet 10 563,20

10 563,20
14 0 84727
14 084,27Pysyvät vastaavat

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto–omaisuus

Vaihto–omaisuus
Vaihto-omaisuus

12 001, 10

12 001, 10
15 056 , 42

15 056 / 42

Saarni set

Lyhytaikaiset saamiset
My)'nt isaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikalset saamiset

11 263, 24

6, 90
31 609, 33

42 879, 47

8 629 / 75

10, oo
29 055, 58
37 695,33

Rahat ja pankkisaamiset
\JkST}A\IW,

56 313, 63
121 757, 40

58 941, 17
125 777.19

VAS TATTAVAA

Oma pääoma
Sidotut rahastot

Muut sidotut rahastot
Sidotut rahastot
Edellisten tilikausien yli–/alijäämä
Tilikauden yli–/alijäämä

24 538,75
24 538, 75
23 755, 11
15 177, 90
63 471, 76

24 538,75
24 538,75
17 708,18
6 046, 93

48 293,86Oma pääoma

VIeras pääoma

LyhytaIkainen vieras pääoma
Ostovelat 9 946, 69

6 638, 40

41 700, 55
58 285.64

121 757, 40

12 993, 36
11 313, 43
53 176,54
77 483,33

125 777, 19

Muut velat
Siirtovelat

LyhytaIkainen vieras pääoma
VAST ATTAVAA



LÄNSI–SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY LIITETIEDOT 31. 12 . 2020

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien–
ja mikroyrityksen tilinpäätökslstä esitettävistä tiedoista
säädettyj en 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen .

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet poistetaan suunnitelman mukaisin
poistoin seuraavasti :

Koneet ja kalusto 25š jäännösarvosta

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihtuvat vastaavat arvostetaan FI FO–periaatteen
mukaIsesti hankInta–arvoon tai alempaan myynti–
arvo on +

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 31.12.2020 31 , 12.2019

Käyt törahasto 24 538, 75 24 538, 75

Ed . tilikausien yli–/alijäämä
Tilikauden yli–/alijäämä

23 755, 11
15 177, 90
38 933, 01

17 708, 18
6 046, 93

23 755, 11

Oma pääoma yhteensä 63 471, 76 48 293.86

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
HenkIlöstön keskimääräinen lukumäärä 4 4

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2020 31.12.2019

Leasint;vastuu
Erääntyy seuraavan tilikauden aikana
Erääntyy myöhemmin

3 672, 09 2 388, 00

2 724, 76 3 582, 00

10 957, 98 10 957, 98Vuokrava st uu
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LÄNSI–SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY

Luettelo käytetyistä kirjanpidon kirjoista

Nlyyntireskont ra
Päiväklr ja
Pääkirj a

Tasekir ja

Sähköisessä arkistossa
Sähköisessä arkistossa
Sähköisessä arkistossa
Sidottuna kirj ana
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Suoritetusta tllintarkastuk$esta on tänään annettu
kertomus .
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LÄNSI PELASTUSALANSUOMEN LIITTO
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LÄNSI–SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY

TiLiN PÄÄTÖSÄLL=KIRJO rTUKssT

Turussa 4.3 B 2021
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LÄNSI-SUOMEN PELASTUSALAN LIITTO RY

TILINFÄÄTäSALLEK IF.JO : TL KS ET

Tulossa 4.3.2021
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LÄNSI-SUOMEN PELASTUSALAN L 1 + TTt-) k't

TILINPÄÄTÖS ALLEh IB J’) 1 TyKS EF

Turussa 4 , 3 , : 021
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n (y-tunnus 0731063-4) tilinpäätöksen
tilikaudelta 1 .1 .-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme. että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen 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 yhdistyksestä niiden Suomessa
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suortttamaamme 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 yhdistyksen 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 yhdistys 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 tausuntomme. 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
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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 kannatta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tIlintarkastustoimenpiteet
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen 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 aihetta epäillä yhdistyksen 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 lausuntornme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuItenkin johtaa siihen, ettei yhdistys 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 hallintoeUnten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän
informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen
tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä
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 toimintakertomukseen
sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. MeIllä
ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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