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PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö, PL 1015 (Itämerentori 2), 00101 HELSINKI 

Puh. 020 787 7000, www.pwc.fi   

Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 0486406-8 
 

Tilintarkastuskertomus 

Järvi-Suomen Osuuspankin jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus  

Lausunto  

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan pankin toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 

ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausuntomme on ristiriidaton tarkastustoimikunnalle annetun lisäraportin kanssa. 

Tilintarkastuksen kohde 

Olemme tilintarkastaneet Järvi-Suomen Osuuspankin (y-tunnus 0172704-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–

31.12.2022. Tilinpäätös sisältää pankin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausunnon perustelut  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

Riippumattomuus 

Olemme riippumattomia pankista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 

koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 

velvollisuutemme. 

Emme ole suorittaneet pankille muita kuin tilintarkastuspalveluja. 

Merkittävimmät arvioidut olennaisen virheellisyyden riskit  

Olemme alla kuvanneet arviomme merkittävimmistä olennaisen virheellisyyden riskeistä, mukaan lukien 

väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskeistä, sekä esittäneet yhteenvedon siitä, miten olemme 

toimineet näiden riskien johdosta. 

Tilinpäätöksen osalta ei ole EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja muita 

merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä, kuin alla luetellut emopankin tilinpäätökseen liittyvät merkittävät 

olennaisen virheellisyyden riskit. 
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Pankin tilinpäätökseen liittyvä EU-asetuksen 

537/2014 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa 

tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski 

Miten riskiä on käsitelty tilintarkastuksessa 

Odotettavissa olevat luottotappiot saamisista yleisöltä 

ja julkisyhteisöiltä  

Viittaus tilinpäätöksen liitetietoihin 1.01 Lainat ja 

saamiset, 1.04 Rahoitusvarojen ryhmät, 1.16 

Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma, 

1.20 Rahoitusvarojen jakauma riskiluokittain, 1.21 

Luottoriskikeskittymät, 1.22 Vakuuksien ja muiden 

luoton laatua parantavien järjestelyjen vaikutus ja 

2.11 Odotettavissa olevat luottotappiot luotoista ja 

muista sitoumuksista sekä muista rahoitusvaroista. 

  

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä on pankin 
taseen merkittävin erä. Luottosalkkuun liittyviin 
odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyy 
merkittävää arvionvaraisuutta.  

IFRS 9 -standardin mukaisten odotettavissa olevien 
luottotappioiden laskenta perustuu POP Pankki -
ryhmän käyttämiin laskentamalleihin sekä 
asiantuntija-arvioihin. Odotettujen luottotappioiden 
laskenta perustuu maksukyvyttömyyden 
todennäköisyyteen, vastuun ja tappion määrään 
maksukyvyttömyystilanteessa sekä tappion 
ajoitukseen. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, inflaation nousu ja 
korkojen nousu ovat tuoneet merkittäviä muutoksia 
toimintaympäristöön. Inflaatio, koronnostot ja 
epävarmat taloudelliset tulevaisuuden näkymät 
vaikuttavat negatiivisesti monen asiakkaan 
maksukykyyn samalla kun vakuuksien markkina-
arvot ovat kärsineet kiinteistömarkkinoiden 
hidastuessa. 

Johtuen tase-erän merkittävästä koosta, odotettujen 
luottotappioiden laskennan monimutkaisuudesta ja 
laskennan oletuksiin liittyvästä johdon harkinnasta 
olemme arvioineet, että odotettavissa oleviin 
luottotappioihin saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 
liittyy merkittävä olennaisen virheellisyyden riski.   

 

 

 

 

Tarkastustoimenpiteisiimme sisältyi taloudellisen 
raportoinnin kontrollien testausta ja 
aineistotarkastusta. 

Olemme muodostaneet käsityksen 
luotonmyöntöprosessista, luottoriskin hallinnasta ja 
luottosalkkuun liittyvistä odotettavissa olevista 
luottotappioista. 

Olemme muodostaneet käsityksen POP Pankki -
ryhmään keskitettyjen antolainausprosessien sekä 
odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan 
valvonta- ja kontrolliympäristöstä, hyödyntäen POP 
Pankkikeskuksessa tehtyjä keskitettyjä 
tarkastustoimenpiteitä. Olemme myös arvioineet 
luottotappiovarausmallissa käytettyä metodologiaa ja 
käytettyjä oletuksia. 

Olemme arvioineet makrotaloudellisten muutosten 
vaikutuksia pankin luottoriskiasemaan ja odotettavissa 
olevien luottotappioiden laskentaan.  

Olemme aineistotarkastuksessa valinneet 
tarkastukseen yksittäisiä lainoja ja käyneet läpi näiden 
lainadokumentaatiota, sekä tarkastaneet 
luottotappiovarauksen asianmukaisuutta analyyttisin 
toimenpitein, ottaen huomioon koko lainakannan, ja 
harkinneet luottotappiovarauksen riittävyyttä käymällä 
läpi pankin asiakaskohtaista seurantalistaa. 

Olemme arvioineet käytettyjen oletusten 
asianmukaisuutta ja käytetyn tiedon oikeellisuutta sekä 
varmentaneet, että POP Pankki -ryhmän käyttämää 
ohjeistusta on tältä osin noudatettu.  

Olemme arvioineet myös luottosalkkuun liittyvien 
arvonalentumisten liitetietoja. 

Assently: c9279048ffee5da52532d0262e42d3641c6099116d563a5d3b98ef922da1e9f1f34d456eb9bdd10291d4d02f62a9a20ad2a2ee6e1aa88f770338b275406f0114



 

 3 (5) 

 

 

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 pankin 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 

pankki 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 voitaisiin 

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 pankin 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 pankin 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 
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mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa 

siihen, ettei pankki 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.  

● hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä yhteisöstä tai liiketoimintoja 

koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon tilinpäätöksestä. Vastaamme 

tilintarkastuksen suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin. 

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  

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 

Olemme toimineet osuuspankin osuuskunnan kokouksen valitsemana tilintarkastajana 24.3.2021 alkaen 

yhtäjaksoisesti 2 vuotta. 

Muu informaatio  

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat 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. 
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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. 

 

Helsingissä 

PricewaterhouseCoopers Oy 

Tilintarkastusyhteisö 

 

Riitta Ulvinen 

KHT 
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