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TILINTARKASTUSKERTOMUS   

Suomen Osuuspankin edustajistolle  

Tilinpäätöksen tilintarkastus   

Lausunto  

Olemme tilintarkastaneet Suomen Osuuspankin (y-tunnus 0886725-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 
31.12.2022. Tilinpäätös sisältää osuuspankin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.  

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 hallitukselle annetun lisäraportin kanssa. 

Lausunnon perustelut   

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.  

Olemme riippumattomia osuuspankista niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset 
eettiset velvollisuutemme. 

Pankille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan 
olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-
asetuksen 537/2014 5. artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

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. 

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut 
velvollisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin liittyvät velvoitteemme. 
Tämän mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme 
mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen olennaiseen virheellisyyteen. Suorittamamme 
tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin riskeihin, ovat olleet perustana oheista 
tilinpäätöstä koskevalle lausunnollemme. 

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on 
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu 
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski. 
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Merkittävä arvioidun olennaisen 
virheellisyyden riski 
 

 
Miten riskiä käsiteltiin 
tilintarkastuksessa 

Saamiset asiakkailta 
Viittaan tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin ja 
liitetietoihin 1.01. 
 
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä, yhteensä noin 
1.112 miljoonaa euroa, on Suomen Osuuspankin 
taseen merkittävin erä muodostaen noin 73,9 % 
taseen loppusummasta.  
 

Saamisten arvostamiseen liittyy tilinpäätöksen 
kannalta merkittävä riski, sillä arvostaminen perustuu 
tulevaisuuden odotuksiin toteutuvien luottotappioiden 
määrän ja ajankohdan osalta, ja se sisältää johdon 
harkintaa käytettävien menetelmien ja parametrien 
osalta. 
 

Saamiset asiakkailta -ryhmään liittyvät odotettavissa 
olevat luottotappiot lasketaan käyttäen POP Pankki -
ryhmässä mallinnettuja riskiparametreja, jossa 
odotettujen luottotappioiden laskenta perustuu 
sopimuskohtaisesti maksukyvyttömyyden 
todennäköisyyteen, tappio-osuuteen sekä vastuun 
määrään maksukyvyttömyyshetkellä. 
 

 
Tilintarkastustoimenpiteemme, joissa on huomioitu 
riski olennaisesta virheellisyydestä saamisten 
arvostamisessa, sisälsivät muun muassa: 

• Osuuspankin saamisten kirjaus- ja 
arvostusperiaatteiden asianmukaisuuden 
arvioinnin; 

• Lainojen arvonalentumisten määrittämiseen ja 
kirjaamiseen liittyvien periaatteiden ja 
toimenpiteiden läpikäynnin; 

• Pankin saamisten arvostamiseen liittyvien 
kontrollien läpikäynnin; 

• Odotettavissa olevien sopimuskohtaisten 
luottotappioiden määrän arviointia pistokokein 
erityisesti suurimpien ja muutoin korkeamman 
riskin omaavien asiakaskokonaisuuksien osalta; 

• Analyyttiset tarkastustoimenpiteet; 
• Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan 

prosesseja ja kontrolleja kuvaavassa raportissa 
(ISAE 3402) esitettyjen tulosten arviointi pankin 
kannalta, mm. ulkoistettujen toimintojen 
kontrollien toimivuuden osalta. 
  

 

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 osuuspankin 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 osuuspankki 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 
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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 osuuspankin 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 

osuuspankin 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 osuuspankki 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 

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot  
 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tai yhteisön palveluksessa olevat henkilöt ovat toimineet 

edustajiston valitsemana tilintarkastajana vuodesta 2002 alkaen yhtäjaksoisesti 21 vuotta.  
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Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen 

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 suorittaessamme hankkimamme tietämyksen kanssa tai 

vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on 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 ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muuhun 
informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa 
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen 
raportoitavaa.  

 
 
Kauhajoella 10.2.2023 
 

Ernst & Young Oy 

Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 

Miikka Hietala 
KHT 
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This document is digitally signed using Penneo.com. The digital signature data 
within the document is secured and validated by the computed hash value of the 
original document. The document is locked and timestamped with a certificate 
from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, 
for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document
This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by 
Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. This guarantees that the 
contents of the document have not been changed. 

You can verify the cryptographic evidence within this document using the 
Penneo validator, which can be found at  https://penneo.com/validator

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The 
identity of the signers has been recorded, and are listed below.

“By my signature I confirm all dates and content in this document.”

MIIKKA JUHA-HERMANNI HIETALA
KHT
On behalf of: Ernst & Young Oy tilintarkastusyhteisö
Serial number: fi_tupas:opbank:IM4A05W-800whdQKqRXE30JArf-
8Si9lN8SykurL46E=
IP: 80.220.xxx.xxx
2023-02-10 07:03:39 UTC
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                    Declaration and consent
                

                
                    
                        With my signature I accept the content and all dates in the following documents, identified by their document key and cryptographic hash value.
                    

                    
                        I accept, that my full name, my current IP address and my public certificate is digitally saved and stored, with the purpose of proving the validity of the signature.                    

                    
                        The information will be embedded in the signature and will thus be available for everyone who has access to the signed material.
                    

                    
                        Further, with my signature I accept the End User License Agreement (EULA) in force at any time for the use of Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Documents being signed

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    I sign the document ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            on behalf of  
                                            as 

                                

                                
                                    
                                        Document key: 
                                    

                                    
                                        The cryptographic  hash value of the document: 
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  2023-02-09 20:21:24 UTC   Miikka Hietala                 xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "MIIKKA JUHA-HERMANNI HIETALA" at "miikka.hietala@fi.ey.com"  
  2023-02-10 07:02:40 UTC   Penneo system                  80.220.xxx.xxx    The document was viewed                                                                           
  2023-02-10 07:02:40 UTC   MIIKKA JUHA-HERMANNI HIETALA   80.220.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                             
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