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 EURAJOEN PUHELIN OSK:N  
Toimintakertomus vuodelta 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä 

 
Kulunut vuosi oli hyvin erilainen kuin aikaisemmat vuodet. Kyseinen vuosi painuu mieliin 
maailmaa ravistelleen Covid-19 -viruksesta. Maailman laajuinen pandemia pysäytti 
matkustuksen ja velkaannutti maita ennätyksellisellä nopeudella. Tästä seurasi 
epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla, joka heijastui myös osuuskunnan sijoituksiin. 
Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi liikkumisia ja sosiaalisia kanssakäymisiä on 
rajoitettu voimakkaasti. Onneksi tähän tuli tekniikka avuksi ja tästä seurasi ennen 
näkemätön digiloikka. Tämä digiloikka lisää laadukkaiden ja ajanmukaisten yhteyksien 
tarvetta ja nostaa valokuituyhteyksien merkitystä entistä enemmän.  
 
Työnteossa on noudatettu viranomaisten suosituksia ja vallitsevasta virustilanteesta 
huolimatta henkilökunta on pysynyt terveenä ja töitä on pystytty tekemään hyvin 
turvallisuus asioista huolehtien.  
 
 
Eurajoen Puhelin oli kertomus vuonna strategisten pohdintojen tienhaarassa. 
Osuuskunnan perinteiselle toimialueelle on jo rakennettu hyvin kattava valokuituverkko. 
Teleliiketoiminta pienenee maanlaajuisesti ja hyvin palvellut kupariverkko on tulossa lähi 
vuosina tiensä päähän, lisäksi osuuskunnan taloudellinen kehitys on lähivuosina ollut 
negatiivinen. Hallitus päätti kertomusvuoden jälkeen esittää osuuskunnan kokoukselle 
että osuuskunta myisi liiketoimintansa Vakka-Suomen Puhelin Oy:lle. Tällä 
liiketoimintakaupalla turvataan alueellinen kehitys myös jatkossa ja pidetään huolta 
toimintavarmuudesta, lisäksi isommalla volyymillä on mahdollista laajentaa ja kehittää 
palveluvalikoimaa entistä paremmin.     
 
 
Kiitokset osuuskunnan jäsenille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille aktiivisesta 
vuodesta. 
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Investoinnit, sijoitukset ja rahoitus 

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 149 749,03 euroa, josta televerkkoon 143 713,00 
euroa, 92 prosenttia televerkon hankinnoista oli valokaapelitilaajaverkkoon 
kohdistuneita investointeja ja 8 prosenttia keskuslaitteisiin. Valokuituverkkoa 
rakennettiin enimmäkseen Luvialla, Huhdalla ja Kirkonkylässä. 

Puhelinliittymät ja jäsenet 

Vuoden lopussa oli laskutuksessa 689 puhelinliittymää, joista analogisia lankaliittymiä 
oli 557, vuoden 2019 lopussa vastaavat luvut olivat 779 liittymää yhteensä, joista 
analogisia 642. Osuuksien määrä vuoden 2020 lopussa oli 1 956, kun se vuotta 
aikaisemmin oli 1 990. Osuusmaksuja palautettiin yhteensä 6 800 euroa. 

Puhelinliikenne 

Puhepalvelun tuotot pienenivät 7 % vuoteen 2019 verrattuna. Puheluja välitettiin 42 
980 kappaletta. Lasku johtuu puhelujen siirtymisestä matkapuhelinverkkoihin ja 
kommunikoinnin lisääntymisessä sosiaalisessa mediassa. 

Laajakaista 

Omia kiinteitä Internet-liittymiä oli vuoden lopussa 801 kappaletta, kun vuoden 2019 
lopussa niitä oli 778 kappaletta. Muiden operaattoreiden laajakaista tukkutuotteita oli 
vuoden lopussa 13 kappaletta. Eurajoen Puhelimen Internet-liittymien sekä muiden 
operaattoreiden tuotot olivat 522 409,64 euroa. Kyseiset tuotot pysyivät samana 
verrattuna vuoteen 2019.  

 

Häiriöt ja palvelutaso 

Vuodessa vastaanotimme tilaajilta 46 puhelinliittymää koskevaa häiriöilmoitusta ja 48 
laajakaistapalvelun vikaa. Keskuksen suorittama automaattinen valvonta paljasti myös 
muutamia vikoja. Lisäksi päätelaitehäiriöt aiheuttivat 25 ilmoitusta. Kaikista vioista 91% 
korjattiin yhden työpäivän kuluessa ilmoituksesta.   

Kuljetuskalusto 

Yhtiöllä on käytössä kolme pakettiautoa, etukuormaajalla varustettu nelivetotraktori, 
kaivinkone ja kytkentätupa. Muut ajot ja kuljetukset suoritetaan henkilökunnan omilla 
autoilla.  

Osuuskunnan kokoukset 

Sääntömääräinen osuuskunnan kokous pidettiin 30.6.2020. Kokouksessa oli läsnä 8  
osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus 
vuodelta 2019, sekä valittiin hallituksen jäseniä vuodelle 2020. Erovuorossa olleet Ari 
Mattila ja Kari Huppunen valittiin uudelleen. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen 
valittiin Marja-Leena Siiri. Siirin toimikausi alkoi heti osuuskunnan kokouksen jälkeen. 
 

Tilintarkastajat  

Osuuskunnan tilit ja hallinnon ovat tarkastaneet Ernst & Young Oy päävastuullisena 
Vesa Kiuas, KHT. 

Hallitus  

Osuuskunnan hallitus koki yllättäen muutoksia toukokuussa 2020, kun puheenjohtaja 
Matti Tamminen menehtyi. Eurajoen Puhelimen hallitukseen ovat vuonna 2020 
kuuluneet: 

Puheenjohtaja Matti Tamminen (05/2020 asti), puheenjohtaja (06/2020 ->) Tuomo 
Jaakkola, varapuheenjohtaja Kari Huppunen, Ari Mattila, Kari Lehtomäki, Petteri Jasu, 
Rauno Siivonen ja Marja-Leena Siiri (06/2020 ->). 
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Hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut 9 kertaa ja pöytäkirjoihin on kirjattu 
näissä kokouksissa 98 pykälää. 
 

Henkilökunta 

Vuoden 2020 aikana vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Henri 
Nieminen, tekninen johtaja Miika Kivimäki, toimistonhoitaja Eeva Ruostemaa, myyjä 
Serena Tammi, verkkoasentajat Joni Nieminen, Oskar Raussi, Ville Nurmio ja Iikka 
Rosvall. Vakituisen henkilökunnan vahvuus oli keskimäärin 8 henkilöä. Lisäksi 
tarjosimme työharjoittelupaikan usealle peruskoululaiselle, ammattiin valmistuvalle ja 
ammattitaitojaan parantavalle opiskelijalle. 

Verolliset vuosi- puhelu- ym. maksut vuonna 2020 

Vuosimaksut: 

Osuusliittymien liittymien vuosimaksu       16 euroa/kk 
 

Puhelumaksut: 

Lähipuhelut           16,69 senttiä/puhelu 
Paikallispuhelut     9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 
Paikallisverkkomaksu (=PVM)     9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 

Muita maksuja  

Osuusmaksu                       200,00 euroa 
Osuusliittymä             605,48 euroa 
Perusliittymä                504,56 euroa 
Perheliittymä      71,82 euroa 

 

Taloudellinen tulos 

Vuoden 2020 nettoliikevaihto oli 734 700,93 euroa, liikevaihto nousi 1 prosenttia 
vuodesta 2019.  

Osuuskunnan tulos selviää tarkemmin oheisesta tilinpäätöksestä. Tuloslaskelman 
mukaan liikevoitto (-tappio) oli 101 256,04 euroa alijäämäinen. Poistot tehtiin 
suunnitelman mukaisina ja ne olivat suuruudeltaan 150 460,15 euroa, taseen 
loppusumma on 2 165 415,74 euroa. 

Vuoden 2020 tulos on 104 796,10 euroa alijäämäinen. Hallitus esittää, että tulos 
kirjataan edellisten tilikausien tulostilille. 



Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Liikevaihto 734 700,93 728 363,25

Materiaalit ja palvelut

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -77 156,57 -82 823,60

 Varastojen muutos 8 011,06 4 633,03

 Ulkopuoliset palvelut -123 954,09 -193 099,60 -125 519,08 -203 709,65

Henkilöstökulut

 Palkat ja palkkiot -353 854,70 -365 409,42

  Aktivoinnit 43 236,64 56 135,45

 Eläkekulut -53 089,52 -62 899,85

 Muut henkilö sivukulut -12 105,69 -7 656,35

  Aktivoinnit 8 668,91 -367 144,36 10 136,07 -369 694,10

 Poistot -150 460,15 -144 139,67

 Liiketoiminnan muut kulut -125 252,86 -125 252,86 -140 261,26 -140 261,26

Liikevoitto -101 256,04 -129 441,43

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 9 272,40 16 538,40

 Korkotuotot 0,07 0,79

 Arvonalentumisen palautukset 0,00 20 663,59

 Muut rahoitustuotot 0,00 9 272,47 11 737,12 48 939,90

 Arvonalentumiset -2 224,00 0,00

Muut korko ja rahoituskulut -10 588,53 -12 812,53 -21 216,04 -21 216,04

Tulos ennen satunnaisia eriä -104 796,10 -101 717,57

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja -104 796,10 -101 717,57

Tulos ennen veroja -104 796,10 -101 717,57

Tilikauden voitto/tappio -104 796,10 -101 717,57



Tase 31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
 Maa-alueet 8 299,84 8 299,84
 Rakennukset ja rakennelmat 49 374,46 66 060,94
 Keskuslaitteet 102 321,53 122 082,20
 Siirtoverkosto 1 339 114,75 1 304 322,25
 Koneet ja kalusto 15 002,24 14 058,71
 Muut aineelliset hyödykkeet - 1 514 112,82 - 1 514 823,94
Sijoitukset 76 949,31 79 173,31

1 591 062,13 1 593 997,25

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 45 672,52 37 661,46
Pitkäaikaiset saamiset

 Siirtosaamiset 59 670,00 72 930,00

Lyhytaikaiset saamiset
 Myyntisaamiset 73 958,30 71 386,67
 Siirtosaamiset 9 675,62 83 633,92 11 333,24 82 719,91
Rahoituspaperit 384 246,67 416 220,18
Rahat ja pankkisaamiset 1 130,50 19 013,79

574 353,61 628 545,34
VASTAAVAA 2 165 415,74 2 222 542,59

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma 391 200,00 398 000,00
Muut rahastot
 Vararahastot 23 110,18 23 110,18
 Liittymisrahastot 799 103,30 799 103,30
 Muut rahastot 3 053,20 3 053,20
Edellisten tilikausien ylijäämä 408 238,95 509 956,52
Tilikauden yli-/alijäämä -104 796,10 -101 717,57

1 519 909,53 1 631 505,63

Pitkäaikainen vieraspääoma
 Lainat rahalaitoksilta 399 140,25 378 692,19
 Osamaksuvelka 0,00 2 873,31
 Siirtovelat 119 950,03 519 090,28 94 930,00 476 495,50
Lyhytaikainen vieraspääoma
 Saadut ennakot 536,37 536,37
 Ostovelat 34 167,05 39 299,21
 Muut velat 22 687,19 19 067,78
 Siirtovelat 69 025,32 126 415,93 55 638,10 114 541,46
Vieraspääoma 645 506,21 591 036,96

VASTATTAVAA 2 165 415,74 2 222 542,59
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 Tilinpäätöksen liitetiedot     
         

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä 
jaksottamisperiaatteet ja menetelmät 

 
Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä 
tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. 
 
Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1 2 § 
ja 3 § mukaiset lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: 
 
Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on 
laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perustein. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu 
muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen 
myyntihintaan.  
 
Poistoajat ovat (vuotta): 

Tontti 
 Rakennukset 25 

Keskuslaitteet 10 

Linjat ja kaapelit 20 

Koneet ja kalusteet 5 

Kuljetuskalusto 5 
Konttorikoneet ja -
kalusteet 5 

ATK-laitteet 5 
 

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tase-erittäin vuonna 2011 tehdyn poistosuunnitelman 

mukaisesti.  Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä 

pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. 

Liitetiedot henkilöstöstä 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin 

   2020  2019 

Työntekijät      4      4 

Toimihenkilöt     4     4 
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Tasetta koskevat liitetiedot      
 

Tuotantotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden poistamaton tasearvo on 1 514 112,82 euroa. 

 

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden 

erien välillä tilikauden aikana. 

 
 2020 2019 

Osuuspääoma 1.1. 398 000,00 407 400,00 

    Osuusmaksun korotus - - 

    Muut muutokset -6 800 -9 400,00 

Osuuspääoma 31.12. 391 200,00 398 000,00 

Muut rahastot   

     Liittymismaksurahastot 1.1. 799 103,30 799 103,30 

     Liittymismaksurahastot 31.12. 799 103,30 799 103,30 

     Vararahasto 1.1. 23 110,18 23 110,18 

     Vararahasto 31.12. 23 110,18 23 110,18 

     Käyttörahasto 1.1.  2 409,90               2 409,90 

     Käyttörahasto 31.12.                   2 409,90               2 409,90 

     Rakennusrahasto 1.1.                     643,30                 643,30 

     Rakennusrahasto 31.12.                     643,30                 643,30 

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 509 956,52          618 421,43 

     Siirto edellisen vuoden tuloksesta -101 717,57 -108 464,91 

     Siirto osuusmaksurahastoon - - 

     Siirto vararahastoon - - 

     Edellisen vuoden verokorjaus -     - 

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 408 238,95 509 956,52 

Tilikauden tulos             -104 796,10 -101 717,57 

Oma pääoma yhteensä            1 519 909,53          1 631 505,63 

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset   

 

Tililimiitti 100 000 euroa, jonka vakuutena kiinnitykset kiinteistöihin 400 000 euroa. 

Pitkäaikainen luotto 300 000 euroa, jonka vakuutena kiinnitykset kiinteistöihin 400 000 euroa (sama 

kuin tililimiitissä) sekä OP-Private rahasto-osuudet.  

 

Muiden puolesta annetut vakuudet 

Vakuuksia on annettu muiden puolesta 34 319,21 euroa. 

  

 Vuonna 2020 käytössä olleet kirjanpitokirjat 

Tasekirja, sidottu, paperimuodossa 

Tase-erittely, paperimuodossa 

Pääkirja, ATK 

Päiväkirja, ATK 

Myyntireskontra, CD-levyllä ja paperimuodossa 

Ostoreskontra, paperimuodossa 

Tilikartta 

Tositteet paperimuodossa 

Tositelajit 

  01 Kirjanpito 

  02 Ostolaskut 

  03 Ostomaksut 

  04 Tilinpäätös 
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Ernst & Young Oy
Hämeentie 9
24100 Salo
Finland

 Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fi
Y-tunnus: 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Eurajoen Puhelin Osk:n edustajistolle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Eurajoen Puhelin Osk:n (y-tunnus 0132319-4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020.
Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan osuuskunnan 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 osuuskunnasta 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 ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan osuuskunnan 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 osuuskunta aiotaan purkaa tai 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,
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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 osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

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

 teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan 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 osuuskunnan 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 osuuskunta 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 ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen
sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme.

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. Toimintakertomuksen
osalta 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 muussa informaatiossa on olennainen
virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.
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