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Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti. 
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. 



TAMPEREEN TALOUSKOULUN SÄÄTIÖ SR 

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 

Säätiön toiminnan tarkoitus 

Tampereen Talouskoulun Säätiö sr on perustettu Tampereen Talouskouluyhdistys 
ry:n toimesta 7.6.2016 allekirjoitetulla perustamiskirjalla, jonka perusteella 
säädepääomaksi määrättiin 100.000,00 euroa. 

Säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen 
aatteellista, ammattitaidoliista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja 
tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti ja tiedollisesti sellaisia 
henkilöitä ja yhteisöjä, jotka edistävät tai toteuttavat toiminnallaan kotien hyvinvointia 
tukevien alojen aatteellista ja ammattitaidoliista tai liiketaloudellista koulutusta. Säätiö 
voi myös toteuttaa tarkoitustaan tukemalla alan vapaaehtoistoimintaa, tiedonvälitys-
ja tutkimustoiminta sekä harjoittamalla aatteellista tiedotustoimintaa. 

Säätiö toimii myöntäen välitöntä tai välillistä taloudellista tukea, myöntäen apurahoja, 
antaen tunnustuspalkintoja sekä hankkien ja luovuttaen tiloja säätiön tarkoituksen 
mukaiseen toimintaan. 

Hallitus 
Säätiön hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet 

Erkki Uitti puheenjohtaja 
Tarja Alatalo 
Heikki Dunder 
Tiina Holopainen 
Tuija Majuri 
Teppo Mattila 
Lauri Savisaari 

Säätiön hallitus on kokoontunut kertomusvuonna kymmenen kertaa varsinaiseen 
kokoukseen. 

Toimitusjohtaja 

Säätiön toimitusjohtaja on Niilo Järkäs 

Tilintarkastajat 

Säätiön tilintarkastajina on toiminut KPMG Oy Ab tilintaricastusyhteisö, josta 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki. 



Säätiön toiminta ja olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 

Merkittävin osa säätiön toiminnasta on tilikauden aikana liittynyt säätiön 
avustuspolitiikan ja avustusperiaatteiden laatimiseen sekä valmistautumiseen säätiön 
ensimmäiseen avustushakuun, joka on toteutettu tilikauden päättymisen jälkeen 
keväällä 2018. 

Säätiön haiiitus muodosti keskuudestaan avustustoimikunnan, joka tilikauden aikana 
valmisteli hallitukselle esityksen avustustoiminnan toteuttamisesta, kartoitti 
mahdollisia tukitapoja ja edunsaajatahoja sekä tuettavia toiminnanaloja, siten että 
säätiön säännöissä määrätyt seikat toiminnan taricoituksen ja toimintamuotojen osalta 
tulisivat apurahapäätöksissä toteutettua mahdollisimman hyvin. 

Tilikauden aikana säätiön sijoitustoimintaa kehitettiin edelleen ja säätiölle laadittiin ja 
hyväksyttiin haliituksen toimesta sijoitussuunnitelma. Suunnitelmallista 
sijoitustoimintaa varten hallitus muodosti keskuudestaan sijoitustoimikunnan, jonka 
tehtävänä on tuoda hallitukselle esityksiä sijoitustoimintaan liittyen ja toimeenpanna 
hallituksen tekemiä sijoituspäätöksiä. Tilikauden aikana säätiön tilivaroja ja 
korkotuotteita on myyty ja vapautuneilla varoilla on hankittu asunto-osakkeita ja 
listattujen yhtiöiden osakkeita. 

Säätiö on säädekirjansa määräysten puitteissa ja toiminnallisia tavoitteitaan 
toteuttaen luovuttanut omistamansa Wivi Lönnin suunnitteleman Tampereen 
talouskoulun kiinteistön tiloja SASKY koulutuskuntayhtymän opetuskäyttöön. SASKY 
järjestää oppilaitostiloissa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta mm. matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 
sekä sosiaali-ja terveysalalla ja liiketoiminnan alalla (merkonomi). 

Säätiön sääntöihin on tilikauden aikana tehty osittaismuutos siten, että 
sääntömuutoksen jälkeen säätiöllä voi olla toimitusjohtaja. Säätiön toimitusjohtajaksi 
on otettu KTM Niilo Järkäs. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 

Säätiön toiminta on jatkunut tilikauden päättymisen jälkeen tavanomaisesti. 
Olennainen tilikauden jälkeinen tapahtuma on säätiön ensimmäinen apurahahaku, 
joka avattiin toukokuun 2018 alussa. Apurahausta on tiedotettu kattavasti eri 
printtimedioissa, sähköisessä mediassa ja säätiön verkkosivuilla. Avustustoiminnan 
toteuttamiseksi säätiö on hankkinut 2018 alkaneella tilikaudella verkkosivuston ja 
sähköisen apurahojen vastaanottojärjestelmän, jotta säätiön avustusten hakeminen 
olisi edunsaajatahoille mahdollisimman helppoa. Säätiö ensimmäiset avustukset 
tullaan jakamaan kesäkuussa 2018. 

Arvio tulevasta kehityksestä 

Säätiö tulee toimimaan jatkossakin säädekirjan ja sääntöjensä puitteissa ja pyrkii 
tilikauden 2018 ensimmäisen apurahahaun perusteella kehittämään 
avustustoimintaansa edelleen. 



Lähipiiritapahtumat 

Säätiöllä ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia raportoitavia lähipiiritapahtumia 
tilikauden aikana. 

Säätiö on saanut tilikauden aikana Tampereen Talouskouluyhdistys ryiltä 95 877,42 
euron määräisen lahjoituksen, joka täydensi säätiön samalta perustajataholta 
aikaisemmin saamaa lahjoitusta. Lahjoitus ei sisällä erityismääräyksiä. 

Säätiön hallitukselle on tilikauden aikana maksettu kokouspalkkiota 14.100,00 euroa 
(5 325,00 euroa) ja säätiön toimitusjohtajalle palkkaa 11.500,00 euroa (0,00 euroa) ja 
toimikuntien kokouspalkkiota yhteensä 1200,00 euroa (0,00 euroa). 

Säätiön varainhoito ja kirjanpito 

Säätiön arvopaperiomaisuutta on kertomusvuonna hoitanut Tampereen Seudun 
Osuuspankki. Hallitus valvoo varainhoitoa vuosittain kokoustensa yhteydessä ja 
tarvittaessa päättää omaisuuslajien välisistä allokaatiomuutoksista. Säätiön 
hallituksen valitsema varainhoitajayhteisö raportoi arvopaperiomaisuuden 
kehityksestä säännöllisesti hallitukselle. Säätiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen on 
laatinut Tilitoimisto Rantalainen Oy. 

Säätiön talous 

Varsinaisen toiminnan tuotot 
Toimintatuotot olivat 323 346,00 euroa (0,00 euroa) ja ne liittyivät säätiön tilojen 
luovuttamiseen säädekirjan mukaisiin käyttötaricoituksiin. 

Varsinaisen toiminnan kulut 
Säätiön toimintakulut olivat tilikaudella 193 083,69 euroa (8 676,78 euroa), jotka 
koostuivat pääosin osoitteessa Koulukatu 18 sijaitsevan oppilaitoskiinteistön ylläpito
ja korjausmenoista, säätiön hallinnon juoksevista menoista, henkilöstökuluista ja 
kuluvan käyttöomaisuuden poistoista. 

Varainhankinta 
Säätiö on tilikauden aikana saanut 95 877,42 euron lahjoituksen Tampereen 
Talouskouluyhdistys ryiltä. Vertailutilikauden 2016 varainhankintatuotot olivat säätiön 
perustamisesta johtuen merkittävästi suuremmat ja määrältään 8 503 319,30 euroa. 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
Säätiön sijoitustoiminnan tuotot olivat 193 034,94 euroa (0,00 euroa) ja 
sijoitustoiminnan kulut 140 007,89 euroa (0,00 euroa). Sijoitustoiminnan kulut 
sisältävät realisoitumattomia arvopapereiden arvonalentumisia yhteensä 118 451,13 
euroa. 

Edellä esitettyjen erien jälkeen säätiön tilikauden ylijäämä oli 279 166,78 euroa. 
Vertailutilikauden ylijäämä oli säätiön perustamisesta johtuen merkittävästi suurempi 
8 494 642,52 euroa. 

Tampereella 6.6.2018 

Tampereen Talouskoulun Säätiö sr 

HALLITUS 



Tampereen Talouskoulun säätiö sr 
Y-tunnus: 2769213-1 

TULOSLASKELMA 
1.1.-31.12.2017 28.6-31.12.2016 

VARSINAINEN TOIMINTA 
Tuotot 323 346,00 0,00 
Kulut 

Henkilöstökulut -29192,71 -5 325,00 
Poistot -38 775,00 -3 231,25 
Muutkulut -125115.98 -193 083.69 -120.53 -8 676.78 

TUOTTO-ZKULUJÄÄMÄ 130 262,31 -8 676,78 
VARAINHANKINTA 

Tuotot 95 877.42 8 503 319.30 
TUOTTO-ZKULUJÄÄMÄ 226139,73 8 494 642,52 
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 

Tuotot 193 034,94 0,00 
Kulut -140 007.89 0,00 0,00 

TUOTTO-ZKULUJÄÄMÄ 279 166,78 8 494 642,52 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 279 166,78 8 494 642,52 



Tampereen Talouskoulun säätiö sr 
Y-tunnus: 2769213-1 

TASE 

Vastaavaa 
PYSYVÄTVASTAAVAT 
Aineelliset hyödykkeet 
Sijoitukset 
Pysyvät vastaavat yhteensä 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Muut saamiset 
Rahat ja pankkisaamiset 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 
Vastaavaa yhteensä 

31.12.2017 

2 543 593,75 
5 423 143,54 
7 966 737,29 

1 440,00 
971 498,70 
972 938,70 

8939 675.99 

31.12.2016 

2 582 368,75 
4 917 719,30 
7 500 088,05 

0,00 
1 099 320,72 
1 099 320,72 
8 599 408.77 

Vastattavaa 
OMA PÄÄOMA 
Säädepääoma 
Edellisen tilikauden ylijäämä 
Tilikauden ylijäämä 
Oma pääoma yhteensä 

VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen 

Muut velat 
Lyhytaikainen 

Ostovelat 
Muut velat 

Vieras pääoma yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 

100 000,00 
8 494 642,52 
279 166,78 

8 873 809,30 

3 525,00 

11 214,39 
51 127,30 
65 866,69 

8 939 675.99 

100 000,00 
0,00 

8 494 642,52 
8 594 642,52 

2 085,00 

0,00 
2 681,25 
4 766,25 

8 599 408.77 



Tampereen Talouskoulun säätiö sr 
Y-tunnus: 2769213-1 

LIITETIEDOT 

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä 

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista 
säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen. 

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -meneteimät 

Yhtiön pysyvien vastaavien maa-alu ja, rakennukset, jotka on saatu lahjoituksena Tampereen Talouskouluyhditys 
ry:ltä, on an/ostettu niiden varovaisuuden periaatteella arvioituun käypään an/oonsa luovutushetkellä. 

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on an/ostettu hankintamenoonsa tai sitä alempaan markkinahintaan, jos 
muutos on olennainen. 

Yhtiön pysyvien vastaavien sijoituksissa olevien osakkeiden ja rahasto-osuuksien kirjanpitoan/o 31.12.2017 oli 
4.645.494,85 euroaja käypä arvo 4.721.388,49 euroa. 

Rakennusten poistot tehdään 40 vuoden tasapoistoin. 

Poikkeukselliset erät 
Tuloslaskelman varainhankinnan tuottoihin sisältyy Tampereen Talouskouluyhdistys ry:ltä saatuja lahjoituksia 
yhteensä 95.877,42 €. Säätiön saamiin lahjoitusvaroihin ei liity erityismääräyksiä. 

Vertailukelpoisuus 

Vertailutiedoissa olevalla 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella säätiöllä ei vielä ollut toimintaa. Varsinainen toiminta 
on alkanut 1.1.2017. 

Henkilöstö 

Säätiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut yksi henkilö. 

Oman pääoman muutokset 

Oma pääoma 31.12.2017 31.12.2016 

Säädepääoma 1.1. 100 000,00 100 000,00 

Säädepääoma yhteensä 31.12. 100 000,00 100 000,00 

Edellisten tilikausien ylijäämä 8 494 642,52 0,00 

Tilikauden ylijäämä 279166,78 8 494 642,52 

Oma pääoma yhteensä 31.12. 8 873 809,30 8 594 642,52 



Tampereen Talouskoulun säätiö sr 
Y-tunnus: 2769213-1 

HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUKSET 

Tampereella . (g» .2018 

" ^ r k k i Uitti 

Heikki Dunder 

reppo Mattila 

Lauri Savisaari 

Tiina Holopainen 

Tuija Majuri \ \ 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

Suoritetusta tilintarkatuksesta on tänään annettu kertomus. 

Tampereella 

KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö 

Mari Säynätjok\jKl)T, JHT 



KPMG OyAb 
Hämeenkatu 9, 4.krs 
33100 TAMPERE 

Puhelin 020 760 3000 
www.kpmg.fl 

Tilintarkastuskertomus 
Tampereen Talouskoulun säätiö sr:n hallitukselle 

Tilinpäätöksert tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Tampereen Talouskoulun säätiö snn (y-tunnus 2769213-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-
31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan säätiön 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 tilintarkas
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia säätiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, 
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvolli
suutemme. 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 säätiön kykyä jatkaa toimintaansa ja sovel
tuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos säätiö aiotaan purkaa tai sen 
toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen vannuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir
heestä johtuvaa olennaista virtieeilisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen 
varmuus on korkea vannuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintaricas
tustavan mukaisesti suoritettavassa tilintari<astuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai viriieestä, ja 
niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taioudeilisiin pää
töksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintaricastustavan mukaiseen tilintaricastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme am
matillisen skeptisyyden koko tilintaricastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja an/ioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme pe
rustaksi tarpeellisen määrän taricoitukseen 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 viriieellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittele
maan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintaricastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että 
pystyisimme antamaan lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kitjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

K?MG Cy Ab. 3 f^inmsh limited uabiHty company and a t iemberf l rm of the KPMG nef-ivor!< of rdene r -tunnus 1805485-9 
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Tampereen Talouskoulun säätiö sr 
Tilintarkastuskertomus 

tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen 
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintaricastusevidenssin perusteella johtopäätöksen 
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävannuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, 
meidän täytyy kiinnittää tilintaricastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä 
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök
semme perustuvat tilintaricastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintaricastusevidenssiin. 
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei säätiö 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 tiiintaricastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan mericittävät puutteellisuudet, jotka 
tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta infonnaatiosta. Muu infonnaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä 
koskeva lausuntomme ei kata muuta infonnaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu infonnaatio tilinpäätöksen tilintaricastuksen 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 toiminta
kertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakerto
mus 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. 

Muut lakiin perustuvat lausunnot 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintaricastuksen perusteella lausunto säätiölain 4:2.2 §:n edellyttämistä 
seikoista. 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annetuista tiedoista sekä siitä, että säätiön 
toimielinten jäsenille suoritetut palkkiot ja korvaukset ovat tavanomaisia. 

Lausuntonamme esitämme, että säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tili
kaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön taricoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen 
arvioimiseksi. Palkkioita, jotka säätiö on suorittanut säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina. Säätiön 
toimielinten jäsenille ei ole maksettu korvauksia. 

Huomautus 

Huomautuksena esitämme, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu 6.6.2018 eli kirjanpitolain 3 luvun 6 §:n mukaista 
tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan joh
dosta. 

Tampereella 28. kesäkuuta 2018 

KPMG OYAB 
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