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Tilinplilitiiksen ti lintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Uudenmaan Vasemmistotiitto ry:n (y-tunnus 0215279-6)
titinpiidtciksen
31.12.2019. Titinp2idtcis sisdtttid taseen, tulostasketman
liltetieaot.

titikaudetta.l.l.

ia

Lausuntonani esitdn, ettd titinpdiitcjs antaa oikean ja riittiiviin kuvan yhdistyksen
toiminnan tutoksesta ja
taloude[[isesta asemasta Suomessa voimassa otevien titinpiiiitciksen Iaatimista lotf"ui"n-l;;;;;;",
m ukaisesti j a tdyttiid [akisiiiiteiset vaati m ukset.

Lausunnon perustelut

Oten suorittanut titintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyviin tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyviin
titintarkastustavan mukaisia vetvoltisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Titintorkostojon
velvollisuudet
tilinpdiitdksen tilintorkostuksesso. oten riippumaton yhdistyksestii niiden Suomessa noudatettavien eettisten

vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani iitintarkastusta ja oten tiiyttdnyt muut
niiiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvottisuuteni. Kiisitykseni mukaan oten hankkinut [ausuntoni perustaksi
tarpeel[isen miidriin tarkoitukseen sovettuvaa titintarkastusevidenssiii.

Tilinplilitiistli koskevat piirihallituksen velvollisuudet
Piirihatlitus vastaa titinpliiitciksen laatimisesta siten, ettii se antaa oikean ja riittiivdn kuvan
Suomessa
voimassa otevien titinpddtciksen Iaatimista koskevien siiiinncisten mukaisesti ja tdyttiiii
takisiiiiteiset
vaatimukset. Piirihatlitus vastaa myos settaisesta sisdisesta valvonnasta, jonka'se kitsoo
tarpeettiseksi

voidakseen taatia titinpiiiitoksen, jossa
virheettisyyttd.

ei ote viidrinkiiytdksestii tai

virheestii johtuvaa otennaista

Piirihattitus on titinpdiitostd laatiessaan vetvotlinen arvioimaan yhdistyksen kykyii jatkaa
toimintaansa ja
sovettuvissa tapauksissa esittdmiiiin seikat, jotka tiittyvdt toiminnan
latkuvuuteen ia siihen, etta
titinpiiStcis on [aadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Titinpiiiitcis taaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai
ei ote mruta reatistista
vaihtoehtoa kuin tehdd niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinplilitiiksen ti lintarkastuksessa

Tavoitteenani

on

hankkia kohtuuItinen varmuus

siitd, onko titinpiiiitciksessd

kokonaisuutena

viiiirinkliytciksestii tai virheestii johtuvaa otennaista virheettisyyttS, sekd antaa tilintarkastuskertomus, joka

sisiittiiii [ausuntoni. Kohtuuttinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ote tae siitd,
Lttd
olennainen virheettisyys aina havaitaan hyvdn tilintarkastustavan mukaise'sti suoritettavassa
titintarkastuksessa. Virheettisyyksiii voi aiheutua vdiirinkiiytdksestii tai virheestii, ja niiden
katsotaan
o!9,?l olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessii voisi kohtuudetta odottaa vaikuttavan tatoudeuisiin
piidtciksii n, j oita kiiyttiij iit tekeviit ti ti npdiitdksen perusteetta.
Hyviin tilintarkastustavan mukaiseen titintarkastukseen kuutuu, ettd kdytiin ammatittista harkintaa ja

siiilythn ammatittisen skeptisyyden koko titintarkastuksen ajan. Lisiiksi:

r

tunnistan ja arvioin viiiirinkiiytciksestli tai virheestli johtuvat titinpdiitoksen otennaisen
virheellisyyden riskit, suunnitteten ja suoritan niiihin riskeihin vastaavia
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titintarkastustoimenpiteitd ja hankin Iausuntoni perustaksi tarpeettisen mdiirdn tarkoitukseen
soveltuvaa titintarkastusevidenssid. Riski siitii, ettd vddrinkdytdksestii johtuva otennainen
virheeltisyys jiiii havaitsematta, on suurempi kuin riski siitli, ettd virheesta johtuva otennainen
virheettisyys jiiii havaitsematta, sittii vdiirinkdytdkseen voi tiittyii yhteistoinrintaa, vddrentrimista,
tietojen tahattista esittiimiittii jiitttimistii tai virheettisten tietojen esittiimist5 taikka sisdisen
valvonnan sivuuttamista.

muodostan kiisityksen titintarkastuksen kannalta relevantista sisiiisestd valvonnasta pystyiikseni
suunnittelemaan otosuhteisiin niihden asianmukaiset titintarkastustoimenpiteet mutta en siind
tarkoituksessa, ettd pystyisin antamaan [ausunnon yhdistyksen sisiiisen valvonnan tehokkuudesta.

arvioin soveltettujen titinpiiiitciksen Iaatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekii

johdon
tekemien kirjanpidottisten arvioiden ja niistd esitettavien tietojen kohtuutlisuutta.
teen johtopiiiitcjksen siitii, onko piirihattituksen oltut asianmukaista laatia titinpiiiit6s perustuen

o

otetukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani titintarkastusevidenssin perusteetta
johtopiiiitciksen siitii, esiintyyk6 seItaista tapahtumiin tai otosuhteisiin tiittyvtid
olennaista
epdvarmuutta, joka voi antaa merkittiiviiii aihetta epdittii yhdistyksen kyky;i jatkaa toimintaansa.
Jos johtopiiiitcikseni or, ettii otennaista epdvarmuutta esiintyy, minun tdytyy kiinnittiiii
tilintarkastuskertomuksessani tukijan huomiota epdvarmuutta koskeviin titinpiiiitciksessii
esitettdviin tietoihin tai, jos epdvarmuutta koskevat tiedot eivdt ote riittdviii, mukauttaa
Iausuntoni. Johtopiiiit6kseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamisphiviiiin mennessd
hankittuun titintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioin titinpddtdksen, kaikki titinpiiiit6ksessii esitettiiviit tiedot mukaan Iukien, yteistii
esittlimistapaa, rakennetta ja sisiittcid ja sitd, kuvastaako titinpdiitcis sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, ettii se antaa oikean ja riittiiviin kuvan.

Kommunikoin hattintoelinten kanssa muun muassa titintarkastuksen suunniteltusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekii merkittiivistii titintarkastushavainnoista, mukaan tukien mahdottiset sisiiisen - valvonnjn merkittdviit
puutteeltisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Muut lakiin perustuvat lausunnot
Velvotlisuutenani on antaa suorittamani titintarkastuksen perusteetla [ausunto puotuetain
edettyttlimistii seikoista.
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Piirihattitus vastaa vattionavustuksen kiiytcistii ja kiiyttciii koskevasta raportoinnista sekii puolueIaissa
sdddettyjen tukea koskevien siiiinnosten noudattamisesta. Piirihattitus vastaa mycis vaaiikampanjan
kutujen ja rahoituksen itmoittamisesta.
Lausuntonani esitdn, ettd piirijtirjestcin siidnnciissd
saadun valtionavustuksen kdytdssii

noudatettu puotuelain siiiinncjksiii

ja kiiyttciii

ja

koskevista rajoituksista sekii vaatikampanjan kutujen
Helsingissd 28.7.2020
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Tuire Mannita
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yteisohjetmassa mdiiritettyyn jutkiseen toimintaan

koskevassa raportoinnissa koskien vittibnavustustititystii on
avustuspdiitcjksen ehtoja. Puotuetain siiiinnciksid tuesta 1a tu1ea

ja rahoituksen itmoittamisesta on noudatettu.

