
\-'{ Finlands Fiskodlarförbund rf Pöytäkirja
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SÄÄNTöMÄÄnÄruEN KEVÄTKOKOUS 2021

Aika 23.3.2021kelIo 17.00. (llmoittautuminen kello 16.45 alkaen)

Paikka Teams / Johanneksentie 7,21570 Sauvo.

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuina 14 liiton jäsentå, joista 1 valtakirjalla. Kokous täydentyi
kohdassa viisi yhdellä osallistujalla, jonka jälkeen kokouksessa oli edustettuina 15 liiton
jäsentå, joista 1 valtakirjalla. Osallistujista kaikki osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä.

Jäsenten yhteinen äänimäärä oli322, kohdasta viisieteenpäin äänimäärä oli323.
Lisäksi paikalla oli liiton koordinaattori sekä hallituksen puheenjohtaja.

Osallistujaluettelo pöytäkiian liitteenå (liite 1 ) "

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Liiton hallituksen puheenjohtaja lrja Skyt6n-Suominen avasi kokouksen klo 17.04.

Kevätkokouksen puhee njohtaj aksi val itti i n I rj a Skyt6n-Suom i nen.

2. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mari Virtanen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähete§ sähkdpostitse jäsenille (sekä kirjeitse niille jäsenille, jotka eivåt käytä

sähköpostia) 15.2.2021. Kutsu pöytäkirjan liitteenä 2. Kokous todettiin sääntdjen mukaisesti

koollekutsutuiksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirian tarkastaiien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksivalittiin Pekka Marttinen ja Riitta Myyrå, jotka toimivat tarvittaessa myös

ääntenlaskijoina.

5. Vuoden 2020 toimintakertomus
MariVirtanen esittelivuoden 2020 toimintakertomuksen (liite 3). Kokous vahvistiesitetyn
,toimintakertomuksen sellaisenaan.

6. Vuoden 2020 tilinpäätös
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite 3). Kokous vahvistiesitetyn
tilinpäätöksen sellaisenaan.

7. Tilintarkastaiien lausunto vuodelta 2020
Puheenjohtaja esittelitilintad<astajien lausunnon vuodelta 2020 (liite 4).

8. Vastuuvapauden nryöntäminen
Kokous päätti myöntää vastuuvapauden liiton hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020.

L Vaalivaliokunnan valinta
Kokous valitsivaalivaliokuntaan HarriOreniuksen, Lasse Lindbergin, Markku Tuikan sekä Juha
Pirilän.



Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Finlands Fiskodlarförbund rf

{0. Muut asiat
Kokouksessa keskusteltiin Kansallisen luomuohjelman päivityksestä, ASC-standardien
päivityksestä sekä Blue Adapt hankkeesta.

{1. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kto. 1 7.59.

Kokouksen sihteeri

MariVirtanen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pöytäkirja
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Pöytäkirjan liitteet:
Liite 1:

Liite2:
Liite 3:

Liite 4:

Riitta Myyrå

Osallistujaluettelo
Kokouskutsu

Toimintakertomus 2A2O ja Tilinpäätös 2020
Tili ntarkastaj ien lausunto

Kokouksen puheenjohtaja
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PÖYTAKIRJA

Liite 1

Sucmen }{alanlta*vattajali itto ry
Fin§ands Fiskcdl* rflirbund d

Osallistujalista kevätkokous 2021

Aika 23.3.2O2L kello 17.00. {llmoittautuminen kello 15.45 alkaen}

Paikka Teams / Johanneksentie 7 , 2L570 Sauvo

Nimi Yritys aanrmaara paikalla etäyhteydellä

Vesa Määttä 1 x

Henri Hellström Brändö Lax oy Ab 60 x

Pekka Marttinen 1 x

Yrjö Lankinen Savon Taimen Oy 60 X

Kantola Tomi RaisioAqua 1 x

Timo Karjalainen Laitakarin kala Oy 30 x

Forsman Antti Livia 20 x

Riitta Myyrä Clewer Aquaculture Oy 1 x

Juha Pirilä Mannerlohi Oy 45 x

Pia Lindberg-Lumme 1 x

Henri Hellström 1 X

Ella Hellström 1 x

Sami Suominen Lännenpuolen Lohi Oy 40 x

Yrjö Lankinen 1 x

Margus Rebane 60 x

Mari Virtanen SKKL (x)

lrja Skyten-Suominen SKKL (x)

Yhteensä 323 15



Suomen Kalankasvattajaliifto ry
Finlands Fiskodlarförbund rf
www.kalankasvatus.fi

POYTAKRJA

Liite 2

§uonren Kalankasvattajal iitto ry
Finlands Fiskodlarförbund rf 15,2.202 I

KUTSU KEVATKOKOUS

Aika 23"3 2fr21 klo 17"00 (llmoittautuminen kelllo 16";15 alkaemi

Paikka Teamsin avulla etäkokouksena, osallistua voi myOs paikan päällä osoitteessa
Johanneksentie 7, 21570 Sauvo.

Suosittelernmq etäosatlisturr4!sta kokoukseen .Foronatilanteen vuoksi. llnroiitathan
osalllstumisestasi kokou[<seen etu[qateen viinretstään 17.3.2fr21[\4aniile

imari.virlanen@kalankasvatus.fi). Lähetämme osallistumislinkin sekä ohjeet
etäkokCILrkseen ilmoittautuneille viikon 1'1 lopussa.

Esityslirsta

1. Kokouksen avaLrs ja puheenrlohtalan valinta
2. Kokouksen sihteerin valinta
3. Kokouksen laillrsuuden ja päätösvattaisuuden toteaminen
4" Pö!,täkirjan tar$<asla.lien ja aantenlaskiqioiden valtnta
5 Vuoden 2020 toirnintakerlonrus
6. Vuoden 2020 tilinpäätös
7. Tilintarkastalren iausunto vuodelta 2020
L VastuLrvapauden myöntäminen
g" Vaalivalrokunnan vallnta

Halllius esiffäå. effä kokous valrlsee vaalivaliakunnan 1'onka lehfävänä cn
te h d ä syy sko ko u kse I le e h dot u s h a I I itu ks e n jäsenislä l a v a rq ä 6e n t stä
erovuoroisten tilalle sekA hallituksen puheenjohtajan^ jäsenten ja
vara;åse$fen pai&k)arsfa sekå esitryksen lrallff#ftseile ansiprluneiden
iä scnfs6 h tiOrntolr;itseSia.

10. l',4uut asiat
11. Kokouksen päättäminen

S UOI1* Eh.I KALAIdKASVATTA-IALI ITTO RY, N HAI-L ITUS

Aanioikeus kokouksessa on vuosien2fr2fr 1a2A21jäsenmaksun kokonarsuudessaan
nnaksaneilfa. tuo{lajajasenter"\ tapalrksessa virocfen 2020 täsenmaksnn kokonaan ja

vuocfen 2021 jäsenmaksun ensimrnäisen erån rnaksaneilla

Kokousaineisto ja jäsenluettelo Iähetetään pyydettäessä etukäteen. L,iluuien aineisto
esitellään kokouksessa sähköisesti.



q Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Finlands Fiskodlarförbund rf
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Liite 3

Toimi ntakertom us ja til i n päätös
2020



Suomen Kalankasvattajaliitto ry

TILINPAATOS

31 .12.2020
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLLs
00241 HELSTNKT

Y-tunnus 0468705-7

TIUN PÄÄTöS TITIKAUDETTA 1.1.2020 - 3L.I2.2020

SISÄLLYSLU ETTELO

Titinpäätös: Sivu

Toimintakertomus 1.-9

Tuloslaskelma L0-11

Tase L2-13

Talousarviovertailu L4

Liitetiedot 15

Allekirjoitukset 16-L7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään §mmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.
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Toimintakertomus 2020
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KALANKASVATTAIALIT TON TO rM rNTA 2 A 20

Vuosi 2020iätli lähtemättömän muiston. Maailmassa levisi covid-19 pandemia. Vuoteen
sisältyi paljon vaikeuksia ja epävarmuutta, mutta myos uusia ratkaisuja sekä sopeutumista
uusiin toimintamalleihin ja käytäntöihin. Kansainvälisesti ottaen Suomi selvisivuodesta
hyvin, mutta ei ilman vaurioita. Vaikka korona toi toimintamalleihin suuria muutoksia,
vuoden 2A20 toimintaa ohjasivat kuitenkin syyskokouksen hyväksymät avaintavoitteet,
joiden tarkoituksena oli kohdentaa yhdistyksen voimavarat elinkeinon ja jäseniston edun
kannalta keskeisiin toimenpiteisiin.

t. AVAINTAVOITE: Vesivilielyn toimintaedellytysten turvaaminen ia
vahvistaminen

Toteutetut toi menp iteet

EDUNVALVO NTA KOH D IST ETTIIN YDI N KO HTII N

Alaa koskevaan säätelyyn vai kutettii n mm. merialuesu u nnitel man, saaristo-
ohjelman ja kalanviljelyn ympäristönsuojel uohjeen val mistelussa.
Alan yleisten toimintaedelly§sten turvaamista varmistettiin lausunnoilla ja
kommenteilla mm. elintarvikemarkkinalaista ja eläintautilaista sekä osallisturnalla
kal atalouden edistämisohjel man suun nitteluun.

Liiton teettämä selvitys kalanviljelyn pintavesien tilaluokituksesta ja hankkeiden
vaikutusarvioinneista sai laajaa huomiota ja avasi keskustelua viranomaisten
suuntaan alaan kohdistuvista paineista ja haasteista.

Koronapandemian alalle aiheuttamien vaikeuksien lieventämiseen vaikutettiin
neuvottelemalla ulkomaisten tycintekijöiden rajojen ylittämistä koskevista
käytånnöistä sekä al alle myonnettävistä tilapäisistä koronatuista.

YRITT ÄJ I E N J A TYö NT EKI J ö I D E N AM M ATTil O S AAM'STA KE H IT ETT I I N

Kevään Kalaterveyspäivä 2420 jouduttiin perurraan koronapandemian vuoksi.
Ajankohtaiset kalaterveysasiat laitettiin kuitenkin perinteisesti luentomonisteeseen,
mi kä jaettii n kai kille il moittautunei I le sähköi sesti.

Kalanviljelyn kesäpäivät järjestettiin Uudessakaupungissa 25.-26.8.2020.
Ensimmäinen päivä oli tiukka seminaaripäivä, johon osallistui paikanpäällä 45
kalanviljelyalan toimijaa ja etäyhteyden avulla 35 virkamiestä ja tutkijaa. Toisena
päivänä veneiltiin tutustumaan upotettavan kalankasvatuslaitoksen toimintaan
sekä Loukeenkarin kalanviljelylaitokseen.

Syys kou I utus pä ivät järjestetti i n kal atalou sel in kei nojärjestöjen yhte i styrissä
kalatalouden innovaatiopäivinä 5.-6.1 1.2020 hybdriditapahtumana, johon oli
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mahdollista osallistua paikan päällä Vantaan Flamingossa tai seuraamalla

tapahtumaa verkon välityksellä. Käytännön järjestelyistå vastasi Pro Kala ry.
Päivien merkitys kalatalouden eri sektorien yhteen kokoajana on tärkeå - ne

tarjoavat oivan mahdollisuuden tietoisuuden lisäämiseen muiden toimijoiden ja

toimintasektoreiden haasteista ja ratkaisuista sekä foorumin verkostojen
rakentamisel le ja yhteistyön I ujittamiselle.

Ympäristöhallinnon järiestämän kalankasvatuksen ympäristönsuojelun
neuvottel upäivä pidettii n web-semi naarina 1 .1 0.2020.

Huomiota kohdistettiin myös kehittyvän elinkeinon tarpeisiin ja koulutuksen
järjestämismahdollisuuksiin ammatillisen koulutuksen uudistuessa.
Kalankasvattajaliitolla oli edustaja kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön

hallituksessa, joka tukee koulutuksen järjestämistä ja hankkeita.

ELIN KEINON TOIMINTAEDELL}/rYK$Ä PARAN NETTIIN

Uusien vesialueiden osoittamista elinkeinon käyttöön edistettiin osallistumalla
merialuesuunnitteluun sekä seurattiin vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua
ja vaikutettiin kalankasvatusta koskevien sektorikohtaisten tavoitteiden kirjauksiin.

Osallistuttiin meripolitiikkajaoston (EU15) toimintaan, joka yrittää yhteensovittaa
Suomen kantoja Euroopan unionin meripolitiikkaa koskeviin ajankohtaisiin
asioihin.

Työ haittaeläinkorvausten ja haittaeläinten torjuntakäytäntojen osalta jatkuu mm.

MMM:n kanssa.

Osallistuttiin Smart Sea hankkeen ohjausryhmässä suunnitteluun, miten tulisi
sijoittaa kalankasvatuksen eri tuotantovaiheet niille parhaiten soveltuville rannikko-
ja merialueille. (Kohdealueena Pohjanlahti) Hankkeen avulla myös lisättiin eri

kohderyhmien kuten lupaviranomaisten, yritysten, hallinnon ja kuluttajien tietoa
liiketoimintaedellytyksistä sekä toimintojen vaikutuksista merialueella.

Tuotantotapojen tasapuolisen kohtelun vuoksi liifto on korostanut poliittisessa

keskustelussa perinteisen kalankasvatuksen merki§stä elinkeinon huomattavana
osana niin merialueella kuin sisämaassa.

2" AVAINTAVOITE; Kalamarkkinoiden vakaus lisääntyy ia tuotannon arvo
kasvaa

Toteutetut toimenpiteet

Kerättiin ja välitettiin jäsenkunnalle ajantasaista tietoa kotimaan ja maailman
kalamarkki natilanteesta.
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Kalaterveystilanne on yleisestiottaen Suomessa hyvä. IHN:äå ei enää löyde§ ja
taudin vuoksi asetetut rajoitusvyöhykkeet on voitu purkaa.

Tuohnteeurannassa kerättiin kuukausittiain Suomessa tuotetun kirjolohen ja

siian tuotanto- ia hintatietoia- Seurannan tulokset raportoitiin tuottaiille-
Tuotantoseuranta toteutettiin yhteis§össä Loh ikunnan ia Ålands
Fiskodlarföreningin kanssa.

Suomessa ja Ahvenanmaalla kasvatettiin kirjolohta ruokakalaksi 12,36 milioonaa
kiloa {2019:13,12 miljoonaa kiloa). Luku eisisällä kiertovesikasvatettua kirjolohta.

Suomessa ruokakalaksituotetun kirjolohen keskihinta laskiedellisvuodesta 0,15

euroa.

Siikaa kasvatettiin 0,57 miljoonaa kiloa perkaamattomaksi kalaksi laskettuna
(2019: 0,71 miljoonaa kiloa). Ruokakalaksituotetun siian keskihinta laski

edellisvuodesta 0,34 euroä.

Lohta tuotiin Norjasta 29,4 mi§oonaa kiloa (2019 28,1 miljoonaa kiloa). Kiriolohen
tuonti melkein §mmenkertaistui, sitä tuotiinkin 4,26 mi§oonaa kiloa, kun vuonna
2019 sitä tuotiin 0,45 rni$oonaa kiloa. Norialaisen lohen keskihinta oli 4,70 € ja
kidolohen 4,29 €.

Ruotsista tuotiin ki$olohta 2,0 mil.ioonaa kiloa (2019 5,2 miljoonaa kiloa)"

Vuoden aikana tehtiin yhteistyötä muiden kala-alan järjestöjen kanssa
el i n kei nokalatalouden yhteisessä ma rkkinoi ntiohjelmassa. Tämän ansiosta
kotimainen kala sai näkyvyyttä sekä poliittisten päättäjien ja kuluttajien
keskuudessa, että mediassa.

KALANKASVATTAIATI ITON YD INTO IMINN OT

fäsenpalvelut
Liiton jäsenmäärä oli vuoden lopussa 92 (2019: 94), joista tuottajajäseniä oli 32
(2019: 32), kannattavia yritysjäseniä 9, henkilöjäseniä 51, joista kunniajäseniä 4.

Jäsenmaksukertymä oligg 015,00 euroa (2019: 101 075 euroa). Ker§mää
vähensi vanhojen maksamattomien jäsenmakujen alaskirjaus.

Edunvalvonta ia vaikuttaminen
Kalankasvattajaliitto vaikutti kansallisten ja kansainvälisten ohjelmien ja
suunnitelmien laadintaan ja toirneenpanoon sekä vafuoi niiden vaikuttavuutta sekä
edisti vesiviljelyn toimintaedelly§ksiä tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja.

Edunvalvontayhteis§ötä tehtiin kalatalouden ja elintarviketuotannon järiestöjen

sekä MTK:n kanssa"



Keskeiset toimintaryhmäC asiakokonaisuudet ia yhteistyötahot
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt sekä jäsenet ovat toimintavuoden aikana

toimineet liiton edustajina 50 ryhmässä.

Merkittävimmät ryhmät vuonna 2A20:

MMM elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinokalatalouden järjestöjen (ELKA)

tapaamisissa keskusteltiin miten kalatalouden edistämisohjelma toteutetaan
käytännössä, koronan vaikutuksista alaan sekä miten vesiviljely huomioidaan

tulevalla EMKR- rahoituskaudella, kuten EMKR-työryhmissäkin (Euroopan meri-
ja kalatalousrahasto n 2014-2A20 seurantakomitea sekä Euroopan meri- ja
ka lata Io us ra hasto n Suo m e n toi m i ntao hjel maa 2021 -2027 va I m iste leva
työryhmä).

Ves ivi ljelyn kehittämis ryhmä, jossa osal listuttii n Euroopan meri- ja

kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman arviointiin ja ennakointityöhön, sekä

tehostettiin elinkeinoon vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syvennettiin
lupia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja
keh i ttämi smahdollisu u ksi sta.

Kalankasvatuksen kehittiiminen Uudenkau pung in al ueella ja Kalavaltio -
hankkeissa tavoitteena on kotimaisen kalatuotannon ja sen arvon lisääminen
ympäristön kannalta kestävällä tavalla sekä lisätä kalankasvatusta
Metsähallituksen hallinnoimilla valtion yleisillä vesialueilla sekä selvittää miten

sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi edistää
kalan kasvatu ksen I upaprosessia.

Kalatautien asiantuntijatyönä kehitettiin toimintamuotoja ja yhteistyötä
elinkeinon, tutkimuksen ja viranomaisten kuten MMM:n ja Ruokaviraston kanssa.
Ruokavirastolla on meneillään "Bakteerien merkitys vesihomeen esiintymisessä ja

vesihomeen sekä bakteerien PCR-tu nnistusmenetelmät". Hanke tuo tietoa
vesihomeen genotyyppien esiintymisestä Suomessa ja vesi hometaud in

bakteeriperäisistä riskitekijöistä ja tätä kautta voidaan edelleen kehittää taudin
torjunta- ja hoitomenetelmiä kalanviljelylaitoksilla. Liitto on mukana hankkeen
ohjausryhmässä.

Liitto seurasi, vaikuttiia otti aktiivisesti kantaa myös Euroopan vesiviljelijöiden liiton
(Federation of European Aquacx.rlture Producers FEAP) ja Euroopan
maataloustuottajien liiton (Copa Cogeca) välityksellä EU:n lainsåädännön ja
muiden kansainvälisten määräysten ja ohjeiden valmisteluun. Tänä vuonna
aiheena olivat erityisesti kalatalouden koronatuet.
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KATANKASVATTAIALII TON RE S U RSSI T

Talous ia varainhankinta
Tilikauden ylijäämä oli 27 089,51 euroa (2019: ylijäämä ali 23 248,27 euroa). Liiton

tuottojen summa oli 203 517,86 euroa (2019: 239 219,25 euroa). Tuotot ilman

menekinedistämisen ja tutkimuksen tai muuta hanketoimintaa olivat 123155,42
euroa (2019: 137 067,49 euroa).

Henkilöstö ia hallinto
To i mi sto ja h en ki I ö ku nta
Liiton toimisto sijaitsee Huolintatalossa, Elintarviketeollisuusliiton tiloissa
Pasilassa, osoitteessa Pasilankatu 2, Helsinki. Liiton Jyväskylässä omistama

huoneisto on vuokattu kahdelle yritykselle.

Liiton koordinaattorina toimi Mari Virtanen.

Liiton kirjanpito ja taloushallinto on ulkoistettu tilitoimisto Talenomille.

Li ito n ko ko u kset ja h al I i ntoel i met
Kalankasvatajaliiton kevätkokous jouduttiin perumaan covid-19 pandemian

vuoksi. Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidettiin 5.11.2020 Break Sokos Hotel

Flamingossa Vantaalla. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myos etäyhteyden
avulla. l qki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaistia, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen
rajoittamiseksi mahdollisti, että yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen ja
asiamiehen käytön vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti.

Kokouksessa oli edustettuina 1B liiton jäsentä, joista 1 valtakirjalla. Osallistujista
yksijäsen oli paikan päällä ja 17 jåsentä osallistui kokoukseen etäyhteydellä, jotka

edustivat 35,11o/a jäsenten kokonaisäänimäärästä. Lisäksi paikalla oli liiton
koordi n aattori sekä hal I ituksen pu h eenjoh taja.

Kokouksessa muutettiin liiton sääntöjä siten, että tulevissakin Liiton kokouksissa
voidaan sallia jäsenten etäosallistuminen sekä tarvittaessa kokous voidaan pitää

kokonaan etäyhteyden avulla.

Vaalivaliokunta valitaan liiton kevätkokouksessa. Koska tänä vuonna ei pidetty

covid-19 pandemian vuoksi erillistä kevätkokousta, vuonna 2019 keväällä valittu
vaalivaliokunta jatkoi toimintaansa syyskokoukseen 2020 asti. Vaalivaliokunta teki
syyskokoukselle ehdotukset hallitukseen erovuoroisten tilalle valittavasta
puheenjohtajasta, jäsenistä sekä esityksen varajäsenistä ja hallituksen
puheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.
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Syyskokouksessa valittiin lrja Skytrån-$uominen jatkamaan hallituksen
puheenjohtajana. Hallituksen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2021-2022 valittiin
varsinaisiksi jäseniksi Johan Aberg, Mikko pajula, yrjö Lankinen ja Timo
Karjalainen. Hallituksen varajäsenet on valittu vuosiksi 2020 ja 2021.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Revico
Grant Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT
ja vuoden 2AZA tilintarkastuksen tekee myös Tilintarkastusyhteisö Revico Grant
Thornton Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Camilla Viherlaakso, KHT.

Vuonna 2020liiton hallitus piti viisi kokousta; yhden Helsingissä, yhden Paraisilla
ja kolme etäyhteyden avulla. Hallituksen kokoonpano ori seuraava:

Valittu vuosiksi
Osa llistu n ut
kokouksiin

Skytdn-Suom inen I rja, puheenjohtaja 2019-2020 5
Lankinen Yrjö 2019-2020 5
Åberg Johan 2019-2020 2
Pajula Mikko 2019-2020 3
Halttu Mika 2019-2020 4
Hellström Henri 2020-2021 5
Määttä Vesa 2420-2A2t 5
Rebane Margus 2020-2021, 3
Toikkanen Tuomo 2020-2021, 3
Liljeqvist Wilhelm 202A-2023, 0

nVarajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

TIEDONTUOTANTO IA VTESTI NTli

Kalankasvattajaliitto tuottijäsenilleen tietoa alan ajankohtaisista asioista, välitti
kannanottoja ja kommentoi mediassa kalankasvatukseen liittyvissä aiheissa.

Liitto antoi toimintavuoden aikana lausuntoja, kirjallisia kannanottoja ja muita
kommentteja 18 kpl. QAfi 17 kpt).

J äsentiedotteet j a m u u tiedotu sto i m i nta
Jäsenille lähetettiin 11 jäsentiedotetta sekä kuusi muuta tiedotetta ajankohtaisista
asioista.

Kalankasvattajaliitto julkaisi sähköistä uutiskirjettä. Uutiskirje ilmestyi seitsemän
kertaa. §ähkÖisen uutiskirieen kautta viestintä voitiin toteuttaa reaaliaikaisena ja
aiempaa aktiivisempana. Liiton uutiskirje tavoittaa noin 400 alasta kiinnostunutta ja
sitä luetaan erittäin hyvin venattuna yleisesti uutiskirjeisiin.
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Liiton verkkosivut toimivat osoitteessa www.kalankasvatus.fi. Sivuilla julkaistiin
alaa koskevia viranomais- ja muita tiedotteita, uutisia sekä tietoja eri tapahtumista.

HANKETOIMINTA

Pi ntavesien tilal uokituksen ja kalankasvatuksen suhde: Suomen tavoitteena
on saavuttaa vesistojen hyvä ekologinen tila. Tavoitteen saavuttamisessa
keskeinen työkalu on vesis§en ekologinen tilaluokitus, joka jaottelee vesistöt
viisiportaisella asteikolla erinomaisesta huonoon. Suomen Kalankasvattajaliiton
toimeksiannosta Gaia Consulting Oy selvitti vesistojen ekologista tilaluokitusta.
Hankkeessa tarkasteltiin kuinka tilaluokituksen taustalla olevaa tietoa kerätään ja
käsitellään, sekä miten sitä hyödynnetään luokituksen määrittelyssä. Hankkeessa
kartoitettiin eri toimijoiden roolit luokitteluprosessissa, sekä käytetyt tietokannat ja
tausta-aineistot. httns://unuw.kalankasvatus.fi/pintavesientilaluokituksen-ja-
kal an kasvatu ksen-suhde-saaristomerel lal

Hyvinvointia edistävä menettely ennen teurastusta ia teurastuksen
yhteydessä : Suomen Kal a n kasvattaja I iitto selvitti kal ojen hyvi nvoi nti näkökohtia
sekä Liiton toimeksiannosta Clewer Aquaculture Oy keräsi tietoja nykyisistä
kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan vesiviljelyssä kasvatettujen
kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä. Hankkeessa
kerättiin ja suomennettiin julkaistua tietoa teurastukseen liittyvistä työvaiheista,
niiden vaikutuksesta kalojen hyvinvointiin sekä kalan laatuun ja säilyvyyteen.
Lisäksi selvitettiin käytossä olevia tainnutusmenetelmiä Suomessa.
https:/iwww.kalankasvatus.fi/hwinvointia-edistava-menettelv-ennen-teurastusta-
ia-teu rastu ksen-vhteydessa/

Kalankasvattajaliitto osallistui yhteistyöpartnerina Luonnonvarakeskuksen
koordi noi maan vesivi ljelyn i nnovaatio-ohjelmaan.
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLLs
00241 HELSINKI

Y-tunnus 0468705-7

TULOS 10

11-2A24

-31.Q.?f'20

1.1.2019

- 31.12.2019

VARSINAINEN TOIMINTA

Tiedotustoiminta

Tuotot

Kulut

Muut kulut

Kulut yhteensä

Tiedotustoiminta yhteensä

Koulutustoiminta

Tuotot

Kulut

Muut kulut

Kulut yhteensä

Koulutustoiminta yhteensä

Hankkeet

Kulut

Muut kulut

Kulut yhteensä

Hankkeet yhteensä

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

Kulut yhteensä

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja -kulut yhtee

Tuotto-/Kulujäämä

Varainhankinta

Tuotot

Varainhankinta yhteensä

TuottoJKulujäämä

El*circir;cally srgeec i Srh(öisesti å:läk;!öletiu l Eleklrcriskt sign*räis i Eiektrl)lisk.signeri i Ei*l':

hitis:i/slgn. visna.neilfildocrme.t|.cire{:,(-re§obf,iM4{}S75-}&7d-SSS§-dgE38S&?S

'10 499,00

-12 138,44

-12 138,M

-1 639,44

864,00

-7 872,85

-7 872,85

-7 008,85

B0 362,44

-56 901 ,85

-56 901 ,85

23 460,59

-65 413,82

-108,96

-28 219,70

-93 742,48

-93 742,48

-78 930,1 B

100 165,00

100 165,00

21 234,82

I 091,83

-10 069,20

-10 069,20

-977,37

14 311,00

-7 310,00

-7 310,00

7 001,00

102 151,76

-83 165,61

-83 165,61

18 986,15

-66 443,10

-955,29

-42 197,43

-109 595,82

-109 595,82

-84 586,04

102 225,00

102225,04

17 638,96
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Suomen Kal ankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLL],s
00241 HELSINKI

Y-tunnus 0468705-7

Tuotot

Siioitustoiminta

Rdtoitustoiminta

Kulut

Sijoitustoiminta

Rahoitustoiminta

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Tuoffo,/Kulujäämä

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLI JAHJÄÄIIÄ

TULOS 71,

11 546,92

80,50

-4 900,1 2

-872,61

5 854,69

27 089,51

27 089,51

27 089,51

11 384,65

55,01

-4 603,22

^1 227,13

5 609,31

23 248,27

23 248,27

23 248,27
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLl;S
00241 HELSINKI

Y-tunnus 0468705-7

TASE L2

31.72.2020 37.12.2019

VA S TA AVAA

PYSWÄTVASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

Ainell iset hyridykkeet yhteensä

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset yhteenxi

Pysyvät vastaavat yhteensä

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset
Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset yhteenså

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

VA§TAAVAA YHTEENSÄ

Eiaclmrrcå1ly srgneo i Sä\köisi?s,ir iiiekinoiiettu ,' El+kiroi,skt 3isneiais i Erekironrsk siunert i EleKlionrsk 'il4däisi{.ev*t

irttps:llslgi'r.vrsne.neilf /ircLirrer-.'i-cne.k,e§0t&6&4&,10-49å6-§S9t-dS8386ålfdA

326,97

326,97

72 437,03

72 437,03

727U,00

927,32
aEaU,JJ

38 488,87

39 419,72

21716,09

61 135,81

133 899,81

435,93
435,93

74 574,47

74 574,47

75 010,40

276934
3,69

4114,87
43 957,86

100,60

44 058,46

119 068,86
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLls
00241 HELSINKI

Y-tunnus 0468705-7

13TASE

31.12.2020 3L.L2.20L9

VA STA TTAVAA

OMA PÄÄOMA
Arvonkorotusrahasto

Muut rahastot
Sääntöjen mukaiset rahastot

Toimintapäåoma (ed. tilikausien yliäämä/alijäämi

Tilikauden ylijäämäalUäämä

Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOIUA

Pitkäaikainen

Muut velat
Pitkäaikainen yhteensä

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Lyhytaikainen yhteensä

Vieras päåoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Eiectrc,}aiäii! srli16aj; Sähkö!s..J6ti ailasilöttei'ir r'Eiektioiliskt slgrefåts,rEie{ir{riisk sigilert

trtlps:rlsign.vrsme. neli flr'Cocijmelt-cirecll8S0baffi44&7S4S7ä-gSSå-$68386äd24i8

20 893,74

1 345,50

66 486,17

27 089,51

115814,92

1 771,76

1 771,76

0,00
667,83

955,79

14 689,51
't6 3'13,13

'18 084,89

133 899,81

23 031,18

1 345,50
43 237,90

23248,27
90 862,85

1 771,76

1 771,76

8152,66
1 027,40

857,62

16 396,57

26 434,25

28 206,01

119 068,86
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLLS
OO24l HELSINKI

Y-tunnus 0468705-7

TALOUSARVIOVERTAILU

Toteutunut

1.1.2020-

31.12.2020

14

Talousarvio

7-1.2020-

31.72.2020

Toteuman

vertailu

talousaryioon

VARSINAINEN TOIMhITA

Tiedotustoiminta
Tuotot

Kulut

Muut kulut

Koulutustoiminta

Tuotot

Kulut

Muut kulut

Hankkeet

Tuotot

Kulut

Muut kulut

Varsinaisen toiminnan yhteiatuotot ja -kulut

Kulut

Henkilöstökulut

Poistot

Muut kulut

-78 930,18

-1639,44

10 499,00

-12138,44

-12138,44

-7 008,85

864,00

-7 872,85

-7 872,85

23 460,59

80 362,44

-56 901,85

-56 901,85

-93742,48

-93742,48

-65 413,82

-108,96

-28219,70

-113 310,00

-18 900,00

I900,00
-28 800,00

-28 800,00

6 000,00

16 000,00

-10 000,00

-10 000,00

30 000,00

100 000,00

-70 000,00

-70 000,00

-130 410,00

-130 410,00

-94 910,00

-300,00

-35 200,00

100

16,68

-8,74

25,42

25,42

-5,30

-14,12

8,83

8,83

-26,48

-88,25

61,78

6't,78

115,09

115,09

83,76

0,26

31,07

TuottoJkulujäämä (varsinainen toiminta)

VARAINHANKII,ITA

Tuotot

-78 930,18

100 165,00

100 165,00

-1 13 310,00

108150,00

108'150,00

100

-95,45

-95,45

Tuotolkulujäämä (val'rsinatnen toim. ja varainhankinta)

SUOITUS. JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot

Sijoitustoiminta

Rahoitustoiminta

Kulut

Sijoitustoiminta

Rahoiiustoiminta

21234,82

5 854,69

11 627,42

11M6,92

80,50

-5 772,73

4 900,12

-872,61

-5 ''60,00

5 160,00

11 360,00

11 260,00

100,00

-6 200,00

-4 700,00

-1 500,00

4,55

-4,55

-10,03

-9,94

-0,09

5,47

4,15

1,32

Tuofto-lkulujäämä ennen satunnaisia eriä 27 089,51 0,00

TILIKAUDEN TULOS 27 089,51 0,00

TI LI KAUDEN YLt-/ALUÄÄMÄ

Ei.rclfllnia:;:li,v:lcr.t,f 15ährii:lsesil aij€,.1(,,jf,iie:lu 1 f i-.kii.,rrrski sril rs13l§,1 [ielii,ij-.]:-ir:.;r!nei
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27 089,51 0,00
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry
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Tilinpäätöksen laatimistä koskevat liitetiedot

Itloudatetut säännökset

Tilinpäätös on laadittu noudattaen mikroyritykelle asetettuja vaatimukia (Valtioneuvoston

asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista, luku 4).

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Viruspandemialla ei toistaiseksi ole ollut merkittävää vaikutusta yhdistyken talouteen.

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoituwarat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n

mukaisesti.

Arvonkorotusrahasto

Arvonkorotusrahaston muutokset tilikauden aikana

15

Arvonkokorotusrahasto tilikauden alussa

lisäykset

vähennykset
Arvonkorotusrahasto tilikauden lopussa

Arvopaperierittely

Elisa Oyj,610 kpl

Hankinta-arvo olettama

1002,82

3,-.12.2A20

23 031,18

-2 137,M
29893,74

3r..L2,24L9
76 644,22

6 426,96

23 03L18

Markkina-arvo

27 370,70

Pysyvien vastaavien sijoitusten Elisa Oyj:n osakkeiden arvo on tilinpäätöksessä 21 896,56 euroa.

Kirjanpitoarvo ennen arvonkorotusta oli 1 002,82 euroa.

Tilinpäätöksen kirjanpitoarvo on laskettu vähentämällä tilinpäätöshetken markkina-arvosta 20 %.

Henkilöstö
Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa on ollut keskimäärin t henkilö.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

31.12.2020 Vakuus

Nordea Pankki Suomi Oyj, 62 000,00 Erityisvakuus, As Oy

tililuotto 1045030-00113984 Cygnaeuspuisto os.97-260
yri§skortit 248105-60391280
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Suomen Katankasvattajaliitto ry
Pasilankatu 2,PLLLs
00241 HELSTNKT

Y-tunnus 04:68705-7

fl UNPÄÄTöK§EN 3X.12.2020 ATIEKIR'OITUKSET

PÄMÄYS JA ALLE(IRJoITUK§ET

Paikka

Irja Skyte'n-Suominen
Puheenjohtaja

Timo Karjalainen

Jäsen

Tuomo Toikkanen

Varajäsen

16

Päivämäärä

Yrjö Lankinen

Varapuheenjohtaja 1

Johan Åberg Mikko Pajula

Varapuheenjohtaja? Jäsen

Margus Rebane

Jåsen

Vesa Määttä

Jäsen

TILINPÄÄTöSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastu ksesta on tänään annettu erill inen kertomus.

Revico Grant Thornton Oy

Til i ntarkastusyhteisö

Paikka Päivämäärä

Camilla Viherlaakso, KHT
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Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Luettelo kirjanpitokirjoista ia tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

L7

Päiväkirja

Pääkirja

Myyntireskontra
Ostoreskontra

Palkkakirjanpito
Tilinpäätös

Tase-erittelyt

Pankkitositteet
Muistiotositteet
Ostotositteet
Myyntitositteet
Palkkatositteet
Jaksotustositteet

Tositelajit
1,60

9,73, t4
21,22,45,46

15, 39

50, 51,55, 56

92,94

Säilyrystapa
Sähköinen arkisto (cD)

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto {CD)

Siihköi nen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto {CD}

Sähköinen arkisto (CD)

Sähköinen arkisto {CD)

Sähköinen arkisto {CD)

Sähköinen arkisto (CD)
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TIMO PAULI KARJALAINEN

IRJA ELINA SKYTEN-SUOMINEN

YRJÖ ANTERO LANKINEN

VESA TAPANI MÄÄTTA
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T I L I NTARKAST U SKERTOM U§
$uomen Kalankasvat§aliitto ry:n jåsenille

Til inpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintad(ästaneet Suornen Kalånkasvattajaliitto ry:n {y'tunnus 0468705-7) titinpåätöksen
titikaudelta 1 .1.-31.12.202A. Tilinpååtös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot-

Lausuntonamme esitåmme, etEi tilinpäåtös a$taa oikean jå riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan
iuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpåätöksen laatimiste koskevien
§äännösten mukaisesti iG täyttåä lakisåäteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneettilintarkästuksen Suomessa noudätetåvan hyvån tilintårtästustavan mukaisegli"
Hyvån tilintarkastustavan mukaisia vefuollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa T?*hfarkastajan

velvallisuudet tilinpääföksen filintarkasfirkessa- Olernme riippumattomia yhdistyksestii niiden §usmessä
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevåt suorittamäamme tilintarkastusta ja

olemme tåyttEineel muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Kåsityksemme
mukaan olemme hankkineet lausuniomme perustaksi tarpee{lisen määrån tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä -

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen valvollisuudet

Hatlitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, ettå se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomesse
voimassa olevien tilinpäåEksen laatimista ksskevien såånnösten mukaisesti ja tåyttåiå lakisäåteiset
vaatirnukset. Hallitus vastaa myås sellaisesta sisåisestii valvonnasta, jonka se kat$oo taryeelliseksi
voidakseen laatiå tilinpäåtöksen, jossa ei öls våiirinkåytöksestä tåi vitheestä johtuvaa dennaistå
virheellisyyltä.

Hallitus on tilinpäätöstEi laatiessean velvollinen arvioimaan yhdis$/ksen §kyå jatkaa toimintaansa ja

soveltuvisse tapauksissa esittEimåån seikat, jotka lii§våt toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpåätös on laadittu toiminnan jatkuvusieen perustuen, Tilinpääiös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen

pårustuen, paitsi jos yhdislys aioXaan puftaa tai sen tsiminta lakkauttas tai ei ole muutå realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastaian velvoilisuudet tilinpäåtöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitå, onko $linpäätöksessä kokonaiouutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttEi, sekå åntaå tilintarkästuskertomus,

Audit Frim:Tilinriiktsiu§vhieiso R€v,rioss5tmmanalutnirr!
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joka sisältää lausuntomme. Kohfuullinen varmuus on korkea varmuustaso, muttia se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa
tilintarkastuksessa. Mrheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin
päätöksi i n, joita käyttåjät tekevåt tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja

såilytåm me ammatillisen skeptisyyden koko tilinta*astuksen ajan. Lisäksi :

r Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtwat tilinpåätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia

tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väårinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestii johtuva olennainen
virheeltisyys jäå havaitsematta, sillä våärinkåytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väårentämistä,
tietojen tahallista esittämättä jättämistri tai virheellisten tietojen esittåmiski taikka sisäisen valvonnan
sivuuttamista.

. Muodostiamme kåsityksen titintarkastuksen kannalta relevantista sisåisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta
emme siinå tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisåisen valvonnan

tehokkuudesta.

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

. Teemme johtopääöksen siitå, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen

oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liit$åä olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittåvää aihetta epäillä yhdistyksen ky§å jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, eftä olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinniftåä
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpåätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennesså hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteel voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

. Aryioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätoksessä esittävåt tiedot mukaan lukien, yleistä

esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäåtos sen perustana olevia liiketoimia
ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittåvån kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittäviski tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
rnerkittävåt puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut raportoi ntivelvoitteet

Muu informaatio

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

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvå informaatio tilinpäåtöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessåmme arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäiätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai
vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko
toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säånnösten mukaisesti.

Member firm of Grant Thomton intemätioml Ltd.
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Lausuntonamme esitåmme, että toimintakertomuksen ja tilinpääöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja efiii
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopåätöksen, ettil toimintakertomukseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästii seikasta. Meillä ei ole tämän
asian suhteen raportoitavaa.

Hetsingissä 22. maaliskuula 2021

Revico Grant Thornton Oy

Til i ntarkastusyhteisö

Andrå Engström
HT

Camilla Viherlaakso
KHT
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