
Avoimuusraportti 2017 

SISÄLLYSLUETTELO 

1. Tase

2. Tuloslaskelma

3. Rahavirtalaskelma

4. Toimintakertomus

5. Kieltäytymiset (ks. toimintakertomus)

6. Oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne (ks. toimintakertomus)

7. Tiedot yhteisöistä joissa omistus tai määräysvaltaa (ks. toimintakertomus)

8. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat, palkkiot ja edut (ks. toimintakertomus)

9. Erityisraportti sosiaali-, kulttuuri- ja koulutuspalveluja varten vähennettyjen määrien

käytöstä (ks. toimintakertomus)

10.Taloudelliset tiedot

a) Tekijänoikeustulot  (ks. toimintakertomus ja sen liite)
b) Sijoitustuotot (ks. toimintakertomus ja sen liite)
c) Hallinnointikulut (ks. toimintakertomus ja sen liite)
d) Kustannusten kattamiseen käytetyt varat (ks. rahavirtalaskelma)
e) Vähennykset tekijänoikeustuloista sosiaali-, kulttuuri ja koulutuspalveluihin

(ks. toimintakertomus)

11. Oikeudenomistajille kuuluvat varat (ks. toimintakertomus kaikki alla olevat)

a) Kerätyt varat
b) Äänitteille osoitetut varat.(ns. placeholderit)
c) Oikeudenhaltijoille osoitetut varat (maksatusta odottavat)
d) Oikeudenhaltijoille maksetut varat
e) Tilitysaikataulu
f) Jakamatta jääneet varat
g) Tiedot muilta yhteishallinnointiorganisaatioilta saaduista määristä ja muille

maksetuista määristä
h) Muille yh-organisaatioille kuuluvista tuloista perityt hallinnointipalkkiot ja muut

vähennykset
i) Muiden yh-organisaatioiden maksamista määristä perityt hallinnointipalkkiot
j) Muiden yh-organisaatioiden suoraan oikeudenhaltijoille jakamat määrät
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TASE 31.12.2017 TASE 31.12.2016
VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT Eur Eur

Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot
ATK-järjestelmät 315 873,47 302 703,03
Perusparannukset 48 609,36 35 738,96

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 364 482,83 338 441,99

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 199 275,83 203 983,70
Muut aineelliset hyödykkeet 550,00 550,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 199 825,83 204 533,70

Sijoitukset  
Kiinteistöosakkeet 433 100,03 433 100,03
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 50 000,00 50 000,00
Osake- ja indeksirahastot 4 333 911,22 5 090 723,09
Korkorahastot 21 712 770,25 13 894 420,84
Joukkovelkakirjalainat 1 197 228,00 5 624 770,36
Kiinteistörahastot 2 119 210,34 2 108 369,21

Sijoitukset yhteensä 29 846 219,84 27 201 383,53

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 410 528,50 27 744 359,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset sijoitukset 156 116,09 1 223 180,27
Lainasaamiset 1 250 000,00 1 250 000,00
Myyntisaamiset 3 362 077,51 1 107 225,73
Siirtosaamiset 3 420 451,13 2 152 659,48

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 188 644,73 5 733 065,48

Rahat ja pankkisaamiset 3 968 955,54 3 272 747,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 157 600,27 9 005 813,01

VASTAAVAA YHTEENSÄ 42 568 128,77 36 750 172,23
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edistämistoiminnan rahastot 622 205,44 654 913,76

VELVOITTEET JA VARAUKSET
Pitkäaikaiset velvoitteet 623 466,58 585 348,06

VELVOITTEET JA VARAUKSET YHTEENSÄ 623 466,58 585 348,06

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Tilittämättömät korvausvelat

esityskorvaukset 20 989 608,36 22 732 292,30
tallennekorvaukset 5 036 971,79 3 737 053,20
hyvitysmaksut 1 971 514,20 1 503 760,55

27 998 094,35 27 973 106,05

Ostovelat 88 451,54 196 733,96
Muut korvausvelat 12 138 101,22 6 806 160,54
Muut lyhytaikaiset velat 763 166,12 312 521,80
Siirtovelat 334 643,52 221 388,06

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 322 456,75 35 509 910,41

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 42 568 128,77 36 750 172,23
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GRAMEX RY
TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2017

TULOSLASKELMA
2017 2016

Eur Eur
Tuotot

Muut tuotot 250 000,00 11 084,67

Tuotot yhteensä 250 000,00 11 084,67

Kulut

Henkilöstökulut -1 688 701,96 -2 098 635,50

Poistot -191 418,87 -172 860,43

Muut kulut -2 251 494,17 -1 474 361,54

Kulut yhteensä -4 131 615,00 -3 745 857,47

Hallinnointikulupidätys 3 881 615,00 3 734 772,80

Edistämistoiminta
Siirto sijoitus- ja rahoitustoiminnasta 33 719,14 56 311,81
Vanhentuneet korvausvelat 1 690 588,63 0,00
Muut edistämistoiminnan kulut -1 757 016,09 -2 597 319,09

Edistämistoiminta yhteensä -32 708,32 -2 541 007,28

Katettu ed.toiminnan rahastosta 32 708,32 2 541 007,28

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 0,00

Erillinen projektitoiminta

Tuotot 0,00 76 166,00
Kulut 0,00 -67 178,81
Ylijäämä 0,00 8 987,19

Siirto edelliseltä tilikaudelta 0,00 29 283,47
Yhteensä 0,00 38 270,66
Siirto seuraavalle tilikaudelle 0,00 -11 675,92
Siirto tukitoimintaan 0,00 -26 594,74
Erillinen projektitoiminta yhteensä 0,00 0,00

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 1 978 545,74 981 109,62
Siirto korvausten tilitykseen -1 260 608,62 -924 797,81
Siirto myöhemmin päätettäväksi -684 217,97 0,00
Siirto edistämistoiminnan rahastoon -33 719,14 -56 311,81

0,00 0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0,00 0,00
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Rahavirtalaskelma 2017

Toiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut 24 104 226,00
Varainhankinnan rahavirta 
Maksut toiminnan kuluista -7 250 810,72

Toiminnan rahavirta 16 853 415,28

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -212 863,00
Investoinnit muihin sijoituksiin -1 694 798,00
Investoinneista saadut maksut 2 238 924,00

Investointien rahavirta 331 263,00

Toiminnan ja investointien rahavirta 17 184 678,28

Tilitysten ja edistämistoiminnan  rahavirta:

Tilitykset kotimaisille ja ulkomaisille oikeuden haltijoille yhteensä -14 710 676,00
Edistämistoiminta -1 783 974,28

Rahavarojen muutos 690 028,00

Rahavarat tilikauden alussa 3 285 852,00
Rahavarat tilikauden lopussa 3 975 880,00

690 028,00
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GRAMEX RY  

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2017 ‐ 31.12.2017 

1 YLEISTÄ 

TOIMINTAVUOSI 2017.   Gramexin 50‐vuotisjuhlavuonna järjestö jatkoi toimintaansa kehityspainotteisesti. 
Jo aiemmin aloitetut GT Musiikkiluvat‐  ja Apollo‐projektit etenivät käyttöönottovaiheeseen suunnitelman 
mukaan.  Kumpikin  projekti  siirtyi  jatkokehitysvaiheeseen.  Gramexin  organisaation  ja  toimintamallin 
kehittämistä jatkettiin. Korvauskertymän ja kulujen suhde kehittyi positiivisesti. Osana 50‐vuotisjuhlavuotta 
julkaistiin juhlakirja maamme musiikkielämän ja Gramexin toiminnan vaiheista.  

ASIAKKAAT.  Tilivuoden  lopussa  Gramexilla  oli  52.070  sopimusasiakasta  oikeudenhaltijapuolella.    Lisäksi 
Gramex  saa  korvauksia noin 31 000 musiikin  käyttäjäasiakkaalta,  joita  palvellaan osin  suoraan  ja osin GT 
Musiikkiluvat Oy:n kautta.  

GRAMEXIN OIKEUDELLINEN  JA HALLINNOLLINEN  RAKENNE  (6)1. Gramex  on  aatteellinen  yhdistys,  jonka 
tarkoituksena  on  valvoa  ja  edistää  niitä  esittävien  taiteilijoiden  ja  äänilevytuottajien  oikeuksia,  joista 
säädetään  tekijänoikeuslainsäädännössä.  Gramexin  toimintaan  kuuluu  tekijänoikeuslaissa  mainittujen 
korvausten periminen, säilyttäminen jakoon asti sekä jakaminen oikeudenhaltijoille. Yhdistyksen hallitukseen 
kuuluu puheenjohtaja  ja  kuusi muuta  jäsentä. Hallituksen  jäsenistä  kolme  valitaan  äänitteiden  tuottajien 
piiristä ja kolme esittävien taiteilijoiden piiristä. Gramexin toimiston johtamisesta vastaa toimitusjohtaja. 

Gramex  tekee  oikeudenhaltijoiden  kanssa  asiakassopimuksen,  jonka  sisältö  vahvistetaan  yhdistyksen 
kokouksessa.  Asiakassopimuksella  oikeudenhaltija  valtuuttaa  Gramexin  hallinnoimaan  siinä  määriteltyjä 
äänitteiden  ja musiikkivideoiden  käyttöalueita  ja niihin  liittyviä  esittävän  taiteilijan  ja  äänitteen  tuottajan 
oikeuksia sekä keräämään korvauksia. Yhdistyksen asiakkaaksi on oikeutettu pääsemään jokainen, jolla on 
oikeus Gramexin keräämiin korvauksiin.   

1 Numerointi viittaa avoimuusraportin sisällysluetteloon 
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Opetus‐  ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Gramexin keräämään korvaukset  ja  tilittämään ne esittäville 
taiteilijoille ja äänitteiden tuottajille tekijänoikeuslain 47 § 1 momentin kohtien 1 ja 2 mukaisista äänitteiden 
käytöistä sekä keräämään tekijänoikeuslain 47 § 3 momentin mukaan maksettavat korvaukset kuvallisten 
musiikkitallenteiden  käytöstä  ja  tilittämään  ne  sävellysteosten  esittäjille.  Hyväksymispäätös  on  voimassa 
vuoden 2020 loppuun saakka. 

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt Gramexin toimimaan sopimuslisenssijärjestönä seuraavasti: 
• Opetustallennus  (tekijänoikeuslain  14  §).  Hyväksymispäätös  on  voimassa  vuoden  2021  loppuun

saakka.
• Lähetystekninen  tallentaminen  (tekijänoikeuslain  25  f  §).  Hyväksymispäätös  on  voimassa  vuoden

2018 loppuun saakka.
• Televisio‐ohjelmien verkkotallennuspalvelu (tekijänoikeuslain 25 l §). Hyväksymispäätös on voimassa

vuoden 2019 loppuun saakka.

Gramex  on  mukana  esittävien  taiteilijoiden  ja  äänitteiden  tuottajien  kansainvälisten  yhteistyöelinten 
kansainvälisissä  lisensointia  ja  korvausten  tilitystä  koskevissa  järjestelyissä.  International  Federation  of 
Phonographic  Industry  (IFPI)  piirissä  on  solmittu  seuraavat  rajat  ylittävän  lisensoinnin  mahdollistavat 
raamisopimukset, joihin Gramex on liittynyt: 

• Agreement on Reciprocal Representation to License Simulcast;
• Agreement on Reciprocal Representation to License Certain Webcasting:
• Protocol to Extend the Agreement on Reciprocal Representation to License Certain Webcasts ja
• Agreement  on  Reciprocal  Representation  to  License  certain  On‐Demand  offerings  of  Audio  and

Audiovisual Programs.

Societies'  Council  for  the  Collective  Management  of  Performers'  Rights  (SCAPR)  piirissä  Gramex  on 
osapuolena muun muassa erilaisissa korvausten kansainvälistä tilitystä ja maksatusta tukevissa VRDB2 ja IPD‐ 
järjestelmissä ja palveluissa. 

HALLITUKSEN  JÄSENTEN  JA  TOIMITUSJOHTAJAN  PALKAT,  PALKKIOT  JA  EDUT  (8).      Hallitukseen  ovat 
yhdistyksen  kokouksen  valitsemina  toimintavuonna  kuuluneet  puheenjohtajana  Tuija  Brax  ja  varsinaisina 
jäseninä Mark Fry (30.5. alkaen), Antti Kotilainen, Matti Lappalainen, Jouni Nieminen, Niklas Nordström (9.3. 
asti), Kimmo Valtanen ja Ahti Vänttinen. Hallitus kokoontui 11 kertaa. Yhdistyksen toimitusjohtajana toimii 
Ilmo Laevuo.  Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat, palkkiot ja edut olivat yhteensä 219 779,80 euroa. 

TIEDOT YHTEISÖISTÄ, JOISSA OMISTUS TAI MÄÄRÄYSVALTAA (7).  Gramex omistaa 50 % GT Musiikkiluvat 
Oy:stä  (2647504‐7),  joka on Gramexin  ja Teoston yhteinen  julkisen esittämisen  taustamusiikin myynti‐  ja 
asiakaspalveluorganisaatio. Gramex omistaa osakkeen Vierumäen Urheiluopistolla (0861730‐4, Vierumäen 
Loma‐aika Oy). Gramex on perustanut  Teoston  kanssa Musiikin  edistämissäätiö  sr:n, MES:n  (2502897‐4). 
Gramex nimittää sen hallituksen jäsenistä puolet ja puheenjohtajan yhdessä Teoston kanssa. Gramex on yksi 
Tekijänoikeuden Tiedotus‐ ja Valvontakeskus ry:n (1926210‐7) seitsemästätoista jäsenjärjestöstä ja sillä on 
yksi paikka sen hallituksessa sekä se on yksi Tekijänoikeusakatemia ry:n (2297190‐8) kuudesta jäsenestä ja 
sillä on yksi paikka sen hallituksessa. 

GT  MUSIIKKILUVAT OY  (GTM).  GT  Musiikkiluvat  Oy  hoitaa  yhden  luukun  perusteella  järjestöjen 
taustamusiikkiasiakkaiden  asiakaspalvelua  asioinnin  helpottamiseksi  ja  selkeyttämiseksi.  GTM  keräsi 
Gramexin oikeudenhaltijoille noin 8,4 milj. euroa. Yhtiö on toiminnan kehittämisvaiheessa. 

KIELTÄYTYMISET (5).  Gramex ei ole vuoden 2017 aikana kieltäytynyt myöntämästä lisenssejä edustamiensa 
oikeudenhaltijoiden  puolesta  äänitteiden  tai  musiikkivideoiden  käyttöön  sellaisilla  käyttöalueilla,  joilla 
Gramexilla on valtuudet lisenssejä myöntää. 
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2 TALOUDELLISET TIEDOT (10) 

TEKIJÄNOIKEUSTULOT  (10  a).    Gramex  laskutti  tilivuonna  korvauksia  yhteensä  23,9  (24,4)  milj.  euroa. 
Gramex toimii korvausten välittäjänä, joten korvaukset eivät tilinpäätöksessä ole Gramexin tuloa.  

Tekijänoikeustulot 

Radio‐ ja televisiokäyttö  9 080 923 € 
Edelleenlähettäminen  53 635 € 
Taustamusiikki  9 369 466 € 
Internet ja tietoverkko  2 567 325 € 
Ääni‐ ja kuvatallenne  389 690 € 
Hyvitysmaksu  1 717 610 € 
Musiikkivideot  63 946 € 
Järjestökorvaukset  677 424 € 

YHTEENSÄ  23 920 019 € 

SIJOITUSTUOTOT  (10  b).  Tilivuoden  sijoitus‐  ja  rahoitustoiminnan  tuotot  1,979  (0,981)  milj.  euroa  on 
kohdennettu vuonna 2017 kertyneille ja vuonna 2018 tilitettäville varoille, myöhemmin tilitettäville varoille 
sekä edistämistoiminnan varoihin sitoutuneiden pääomien keskinäisen suhteen mukaan seuraavasti: vuoden 
2018  tilityksiin  1,261  (0,712)  milj.  euroa  ja  myöhemmin  tilitettäviin  varoihin  0,684  (0,212)  milj.  euroa, 
edistämistoiminnan varoihin 0,034 (0,056) milj. euroa.  

Vuonna 2018 maksettaviin tilityskorvauksiin  lisätään hyvitettävän sijoitustuoton määrä 1,261 (0,712) milj. 
euroa. Koska vuonna 2017 kerättiin sijoitustuottohyvityksen alaisia korvauksia 23,243 (24,006) miljoonaa, 
vuoden 2017 korvaustilityksiin hyvitettävä sijoitustuoton määrä on 5,4% (3,0%) tilitysmääristä. 

Sijoitustoiminnan  tavoitteena  on  pitkällä  aikavälillä  huolehtia  sijoitettavan  varallisuuden 
tarkoituksenmukaisesta, tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta ottaen huomioon tuottotaso, hyväksytty 
riskitaso, sijoitustoiminnan vastuullisuus ja likvidiys. 

HALLINNOINTIKULUT (10c‐d). Gramexin toiminnan kulut olivat vuonna 2017 3,9 (3,7) miljoonaa euroa. 
Gramexilla oli työsuhteessa 31.12.2017 23 (26) henkilöä. 

Vuoden  2017  hallinnointikulupidätys  on  Gramexin  hallinnosta  aiheutuvia  kuluja  vastaava  määrä  3,882 
(3,735)  milj.  euroa.  Vuoden  2017  tilityksissä  käytetty  hallinnointikulupidätysprosentti  oli  vuoden  2016 
kuluprosentti 15,6%,  johtuen siitä, että vuonna 2017 tilitettiin suurimmaksi osaksi vuoden 2016 kerättyjä 
varoja.  

Vuoden  2017  hallinnointikulupidätyksen  määrä  3,882  milj.  euroa  on  16,7  %  vuonna  2017  kerätyistä 
kulupidätyksen alaisista korvauksista 23,243 (24,006) milj. euroa.  

SOSIAALI‐,  KULTTUURI‐  JA  KOULUTUSPALVELUIHIN  TEHDYT  VÄHENNYKSET  (10  e).  Tilivuoden  aikana  ei 
tehty vähennyksiä sosiaali‐, kulttuuri‐ tai koulutuspalveluja varten.  

KULTTUURIN EDISTÄMINEN. Gramex tuki toimintavuonna Esittävän säveltaiteen edistämissäätiö sr:n (ESES) 
toimintaa jakamatta jääneillä vanhentuneilla varoilla yhteensä 1,784 milj. euroa. 
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3 OIKEUDENOMISTAJILLE KUULUVAT VARAT (11)

KERÄTYT  VARAT  (11  a).  Gramexin  tilinpäätöksessä  on  tilittämätöntä  korvausvelkaa  40,136  (34,779)  milj. 
euroa.  

Tilitysprosessia  odottava  korvausvelka  on  28,00  milj.  euroa.  Vanhassa  tilitysjärjestelmässä  kohdistumatta 
oleva  korvausvelka  on  3,21  milj.  euroa.  Vuoteen  2015  mennessä  kerättyjä  ja  vanhentuvia  korvauksia  on 
yhteensä 2,98 milj. euroa. 

Suurin  erä  on  kohdassa   2  tulolajeittain  esitetty   korvauskertymä  vuodelta  2017.    Aikaisempien  vuosien 
jaottelu  vuosittain  oikeuslajeittain  ei  siirtymävaiheesta  johtuen  ole  tyhjentävästi  mahdollista. 
Siirtymävaiheen  merkittävin  toimenpide  on  kaiken  korvausliikenteen  ja  aiemmilta  vuosilta  kertyneiden 
korvausten siirtyminen uuden korvausvaroja‐ ja tilityksiä hallinnoivaan järjestelmään. Siirtymävaiheen myötä 
kaikki kertymä tulee saman raportoinnin piiriin. 

ÄÄNITTEILLE OSOITETUT VARAT (11b).   Niin sanotussa ”place holder”‐ tilassa tilikauden lopussa olevat varat 
olivat 4,90 milj. euroa (ks. liite 1). 

OIKEUDENHALTIJOILLE OSOITETUT VARAT (11c).  Maksatusta odottavat varat tilikauden lopussa oli 1,05 milj. 
euroa (ks. liite 2). 

OIKEUDENHALTIJOILLE MAKSETUT VARAT (11d).  Tilikauden aikana oikeudenhaltijoille maksetut varat olivat 
15,50 milj. euroa (ks. liite 3). 

TILITYSAIKATAULU  (11e).    Tilikaudella  suoritettujen  tilitysten  ja  maksatusten  aikataulu,  syyt  viiveisiin  ja 
niiden johdosta tehtävät toimenpiteet (ks. liite 4). 

JAKAMATTA JÄÄNEET VARAT (11f).  Jakamatta jääneitä varoja tilikauden lopussa oli 2,98 milj. euroa, josta 
0,76 milj. euroa ovat vuosilta 2011‐2013 ja 2,22 milj. euroa vuodelta 2014. 

Gramexin  sääntöjen  5  §  mukaan  ”yhdistyksen  kokous  voi  päättää,  että  jakamatta  jääneet 
tekijänoikeuskorvaukset  lisätään  yhteishallinnointiorganisaation  pääomaan  tai  käytetään  joko  suorina  tai 
kollektiivisina korvauksina, taikka käytetään muulla tavoin korvauksiin oikeutettujen hyväksi.” 

MUUT  YHTEISHALLINNOINTIORGANISAATIOT  (11g‐11j).    Teosto  ja  Kopiosto  hoitavat  Gramexin 
valtuuttamana joidenkin korvausten keräämisen. Teosto ja Kopiosto välittivät Gramexille tilikauden aikana 
yhteensä 1,432 milj. euroa (alv 0%), josta Teostolta 0,154 milj. euroa ja Kopiostolta 1,278 milj. euroa. Niille 
maksettiin hallinnointipalkkioita yhteensä 0,021 milj. euroa (alv 0%), josta hallintokuluveloitusta Teostolle oli 
0,014 milj. euroa ja Kopiostolle 0,007 milj. euroa. 

Ulkomaisille sisarjärjestöille Gramex on edustussopimusten nojalla välittänyt 0,965 milj. euroa. Ulkomaisilta 
sisarjärjestöiltä Gramex on vastaan ottanut 0,677 milj. euroa. Periaatteena yhteishallinto‐organisaatioiden 
kansainvälisessä yhteistyössä on se, että korvaukset keräävä organisaatio tekee hallintokulupidätyksen ja ne 
jakava  organisaatio  ei  sellaista  tee.  Muut  yhteishallinto‐organisaatiot  eivät  jakaneet  suoraan 
oikeudenhaltijoille Gramexin keräämiä korvauksia. (ks. liite 5) 
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4 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN 

Vuoden 2018 merkittävimmät tavoitteet ovat medialisensoinnin kehittäminen ja olemassa olevien projektien 
ja  kehityksen  vahvistaminen.  Toiminnan  tehokkuuden,  varmuuden  ja  läpinäkyvyyden  jatkuvalla 
kehittämisellä vahvistetaan Gramexia äänitemusiikin oikeudenhaltijoiden edustajana. 
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Liite 1. 

11. b) Äänitteille osoitetut varat

Tilitysprosessissa  kaikki  kalenterivuoden  aikana  raportoidut  yksittäiset  äänitekäytöt  esikäsitellään  ns. 
äänitteiden tunnistusvaiheessa, jossa selvitetään eri käyttöalueiden mukaisesti ne suojatut äänitteet, joista 
korvaukset kerätään.  

Varsinainen  tilitys  sisältää  kerättyjen  korvausten  tilityslaskennat  kaikille  niille  äänitteille,  jotka 
käyttöraporttien  perusteella  ovat  kunkin  tilityskauden  tilityksissä  mukana.  Tässä  laskentavaiheessa 
huomioidaan myös kulloinkin käytettävät hallinnointikulupidätykset sekä sijoitustuottohyvitysten lisäykset.  

Kun  äänitekohtaiset  korvaukset  on  yksilöidysti  laskettu,  siirtyvät  korvaussummat  äänitteiltä  Gramexin 
tiedossa  oleville,  kunkin  äänitteen  yksilöidyille  oikeudenhaltijoille  eli  tuottajille  ja  taiteilijoille.  Mikäli 
äänitteen tarpeelliset tunnistetiedot tai oikeudenhaltija (t) eivät ole varsinaisen tilitysprosessin tapahtuessa 
riittävästi Gramexin tiedossa,  jää edellä kerrottu tilityksen läpikäynyt  ja äänitteelle  laskettu korvausmäärä 
korvaussaldona  kyseiselle  äänitteelle  odottamaan  oikeudenhaltijatietoja  ja/tai  oikeudenhaltijan 
edustajatietoja.  

Nämä Suomessa vuonna 2016 käytetyt ja Gramexille raportoidut äänitteet, joille korvaukset on jo yksilöidysti 
äänitekohtaisesti laskettu ja osoitettu, mutta joiden tarkat äänite‐ tai oikeudenhaltijatiedot puuttuvat joko 
osittain  tai  kokonaan,  ovat  Gramexin  järjestelmässä  ns.  Placeholder‐äänitteitä  eli  ”tuntemattomia 
äänitteitä.”  

Gramexilla  oli  per    31.12.2017  seuraavasti  äänitteille  osoitettuja  korvausvaroja  eri  käyttöalueittain  ja 
oikeudenhaltijaryhmittäin jaoteltuna:  

Käyttöalue  tuottajat  taiteilijat  yhteensä 

Radio‐ ja televisiokäyttö:    765.130 €  1.505.674 €  2.270.804 € 

Taustamusiikki:   576.473 €  1.179.294 €  1.755.768 € 

Internet ja tietoverkko:    52.732 €   38.321 €   91.054 € 

Ääni‐ ja kuvatallenteet:  457.892 €   40.011 €     497.903 € 

Hyvitysmaksut:       27.205 €   176.310 €   203.516 € 

Musiikkivideot:        67.973 €   16.718 €   84.692 € 

Yhteensä  1.947.405 €  2.956.324 €  4.903.737 € 
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Liite 2. 

11. c) Oikeudenhaltijoille osoitetut varat (maksatusta odottavat)

Gramexin  tilitys‐  ja  maksatusprosessissa  seuraava  vaihe  on,  että  äänitteet,  joille  korvaukset  on  tilitetty, 
saavat ajantasaisen oikeudenhaltijatiedon. Tämän jälkeen prosessi suorittaa korvauslaskennan ja korvausten 
yhdistämisen  yksittäiselle  oikeudenhaltijalle,  jonka  jälkeen  siirrytään maksatusta  odottavaan  vaiheeseen. 
Tässä  vaiheessa  yksittäiselle  oikeudenhaltijalle  eri  äänitteistä  tulevat  korvausmäärät  yhdistetään  ja 
korvaukset siirtyvät yksittäisille oikeudenhaltijoille saldona maksatushetkeä odottamaan. Oikeudenhaltijalle 
siirtyvät  korvausmäärät  poistuvat  samalla  hetkellä  automaattisesti  yksittäisten  äänitteiden 
(Placeholdereiden) saldoista.  

Maksatusta  odottavassa  vaiheessa  tarkistetaan  korvaustensaajien maksutietoja  ja muun muassa  jokaisen 
maksatuksen  saavan oikeudenhaltijan  verostatus: ulkomaisten korvaustensaajien osalta esimerkiksi oikea 
lähdeverokanta.     

Gramexilla  oli  31.12.2017  seuraavasti  oikeudenhaltijoille  yksilöllisesti  osoitettuja, mutta  vielä maksatusta 
odottavia korvausvaroja:  

Käyttöalue  tuottajat  taiteilijat  yhteensä 

Radio‐ ja televisiokäyttö:  325.015,59 €    67.969,03 €  392.984,63 € 

Taustamusiikki:   274.335,00 €   83.230,59 €  357.565,59 € 

Internet ja tietoverkko:   58.060,42 €   36.473,63 €   94.534,05 € 

Ääni‐ ja kuvatallenteet:    58.462,24 €     34.132,53 €    92.594,77 € 

Hyvitysmaksut:      40.589,62 €   9.238,09 €    49.827,70 € 

Musiikkivideot:        2.476,47 €   46,89 €   2.523,36 € 

Ulkomaiset  edustussopimukset: 

    6.994,65 €     40.817,90 €     47.812,55 € 

Muut:   9.778,12 €       9.778,12 € 

Yhteensä  765.933,99 €   281.686,78 €   1.047.620,77 € 
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Liite 3. 

11. d) Oikeudenhaltijoille maksetut varat

Gramexin  tilitys‐  ja  maksatusprosessissa  korvaukset  suoritetaan  oikeudenhaltijoille  niin  sanotussa 
maksatusvaiheessa. Gramex maksoi kalenterivuoden 2017 aikana käyttöalueittain ja oikeudenhaltijaryhminä 
luokiteltuna seuraavat korvausvarat: 

Käyttöalue  tuottaja  taiteilija  yhteensä 

Radio‐ ja televisiokäyttö:  3.525.458,40 €  2.168.960,20 €  5.694.418,60 € 

Taustamusiikki:   3.173.510,39 €  2.289.072,40 €  5.462.582,79 € 

Internet ja tietoverkko:     371.143,09 €     125.414,88 €     496.557,98 € 

Ääni‐ ja kuvatallenteet:     375.323,30 €     136.566,20 €     511.889,49 € 

Hyvitysmaksut:       478.400,82 €   360.647,67 €   839.048,49 € 

Musiikkivideot:       984.167,91 €         3.198,11 €     987.366,02 € 

Ulkomaita (järjestöt)       92.351,46 €     582.654,96 €     675.006,35 € 

Ulkomaille (järjestöt)     605.058,12 €     605.058,12€ 

Live‐taltioinnit         70.418,40 €   70.418,40 € 

Vanhan järjestelmän siirtotilitykset  

 16.291,77 €     141.623,70 €   157.915,47 € 

Yhteensä  9.016.647,15 €  6.483.614,65 €  15.500.261,80 € 
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Liite 4. 

11. e) Tilitysaikataulu 2017

Tilitysaikataulu 

Gramex suoritti vuoden 2017 aikana seuraavat päätilitykset ja niitä koskevat maksatukset: 

• 23.2.  –  23.3.2017  suoritettiin  ylimääräinen  korvausmaksatus  äänitteiden  ja
musiikkivideoiden tuottajille

• 30.6.2017 suoritettiin Radiokäyttö, Taustamusiikki  ja Hyvitysmaksu ‐käyttöalueita koskeva
päätilitys ja maksatus

• 20.11.2017 suoritettiin Ääni‐  ja kuvatallenteet sekä Internet    ja tietoverkko ‐käyttöalueita
koskeva päätilitys ja maksatus

•12.12.2017  suoritettiin  Tilitykseen  palautettujen  korvausvarojen  tilitys‐  ja  maksatus
tuottajille,  Radiokäyttöalueen  jälkitilitys  ja  maksatus  tuottajille  sekä  ulkomailla
vastaanotettujen korvausten maksatus taiteilijoille ja tuottajille.

Viiveet ja toimenpiteet 

Gramexin  edellä  kerrotut  Placeholder‐äänitteet  (”Tuntemattomat  äänitteet”)  ovat  pääosin  ulkomaisia 
äänitteitä,  joiden  osalta  Gramexilta  puuttuu  pääosin  oikea  oikeudenhaltijatieto,  reaaliaikainen 
lisenssinhaltijatieto  tai  äänitteiden  tarkemmat  tunnistustiedot.  Siltä  osin  kuin  Placeholder‐äänitteissä  on 
suomalaisia  äänitteitä,  on  kyse  siitä,  että  Gramexilta  puuttuu  äänitettä  koskeva  ääniteilmoitus,  josta 
äänitteen  tiedot  ja  oikeudenhaltijat  ilmenevät.  Placeholder‐tilassa  oleville  äänitteille  laskettujen 
korvausvarojen osalta prosessi etenee seuraavasti: 

Vuoden  2017  aikana  tilityksessä  syntyneiden  Taiteilijoiden  Placeholder‐äänitteitä  koskevat  tiedot 
toimitetaan  Gramexin  kanssa  edustussopimuksen  tehneille  ulkomaisille  taiteilijoita  edustaville 
tekijänoikeusjärjestöille vuoden 2018 alusta lukien. Tietojen toimitus tapahtuu äänitteiden käyttöraporteista 
laadittavien  tiedostojen  avulla.    Ulkomaisen  järjestön  kanssa  tehtävän  tiedonvaihdon  lopputuloksena 
Gramex saa tarkemman tiedon äänitteestä ja tiedon äänitteellä esiintyvän taiteilijan roolista ja edustuksesta 
(mikä järjestö taiteilijaa edustaa). Näiden saatujen tietojen perusteella suoritetaan äänitteelle seuraavaksi 
tilitysprosessissa  laskettujen  korvausten  jako  ja  maksatus  oikealle  oikeudenhaltijalle.  Tiedonvaihdot  ja 
korvausten  suoritukset  ulkomaisten  järjestöjen  kanssa  vuoden  2016  äänitekäytöistä  suoritetaan 
pääsääntöisesti vuoden 2018 aikana. 

Vuoden  2017  tilityksessä  syntyneiden  Tuottajien  Placeholder‐äänitteitä  koskevat  tiedot  toimitetaan 
Gramexin asiakkaana oleville tuottajille vuoden 2018 alusta lukien. Tuottajille toimitetaan äänitelistaukset 
tiedostojen avulla. Tuottajien tulee esittää Gramexille vaatimukset edustamistaan äänitteistä sekä toimittaa 
ajantasalla oleva oikeudenhaltija‐ tai lisenssinhaltijatieto palautustietona. Suomalaisista äänitteistä tuottajat 
toimittavat ääniteilmoitukset, joista ilmenevät myös äänitteellä esiintyvät taiteilijat. 

14/16



Gramexin  tilitysprosessi  toimii  reaaliaikaisesti  siten,  että  aina  kun  järjestelmä  saa uuden  äänitetiedon  tai 
oikeudenhaltijatiedon  joko  ulkomaisilta  järjestöiltä  tai  Gramexin  suorilta  asiakkailta  automaattisessa  tai 
manuaalisessa  tiedonvaihdossa,  siirtyy  kyseinen  yksittäistä  äänitettä  ja  oikeudenhaltijaa  koskeva 
korvaussumma  Placeholder‐tilasta  oikeudenhaltijakohtaisesti  maksatusta  odottavaan  tilaan,  jossa 
yksittäisen oikeudenhaltijan korvaukset eri käytöistä ja äänitteistä yhdistyvät kokonaissummiksi.  
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Liite 5.

11. g)Tiedot muilta yhteishallinnointiorganisaatioilta saaduista määristä ja muille maksetut määrät 

Edustussopimustilanne ulkomaisten järjestöjen kanssa 31.12.2017

Järjestö Maa Oikeudenhaltija Sopimustyyppi ja tilanne

Vastaan‐

otettu 

järjestöiltä 

Siirretty 

Gramexin 

asiakkaille

Maksettu 

järjestölle 2012‐2015

SENA Alankomaat taiteilija A 21906 2279,47 2011‐2016 4925,43
SENA Alankomaat tuottaja A 11375,78
Norma Alankomaat taiteilija A 912,68 539,16 2013‐2014

Cadif Argentiina taiteilija B
PlayRight Belgia taiteilija A 9380,05 8265,45 2013‐2013

Abramus Brasilia taiteilija A
Abramus Brasilia tuottaja A
AIE Espanja taiteilija A 14823,58 2008‐2015 45883,45
Agedi Espanja tuottaja neuvottelu käynnissä A:sta
RAAP Irlanti taiteilija A 436,07 822,65 2013‐2015 7535,2
SFH Islanti taiteilija A
PPL Iso‐Britannia taiteilija A 33378,47 34419,15 2010‐2016 636245,68
PPL Iso‐Britannia tuottaja A 5934,31 12863,62 2008‐2015 85674,88
Nuovo IMAE Italia taiteilija A 12733,12 16421,93
SCF Italia tuottaja A
LSG Itävalta taiteilija A 7931,44 2863,07 2015‐2015

Geidankyo Japani taiteilija A 9360,03
ACTRA Kanada taiteilija A 5624,35 40817,96
ARTISTI Kanada taiteilija A
MROC Kanada taiteilija A
Re:Sound Kanada tuottaja A
Grammo Kreikka tuottaja A
Huzip Kroatia taiteilija B , neuvottelu käynnissä A:sta
LaiPa Latvia taiteilija A 717,29
LaiPa Latvia tuottaja A 24,03 45,64
AGATA Liettua taiteilija A
AGATA Liettua tuottaja neuvottelu käynnissä A:sta
PRISM Malesia taiteilija B
Gramo Norja taiteilija A 18258,09 26020,32 2012‐2016 4815,96
Gramo Norja tuottaja A 19278,29 18977,93 2015‐2016 14100,7
Norwaco Norja taiteilija A hyvitysmaksu 2059,9
GDA Portugali taiteilija A
SAWP/Stoart Puola taiteilija A 15237,41 6633,88
Adami Ranska taiteilija A 2368,38 1791,68 2010‐2015

Spedidam Ranska taiteilija B, neuvottelu käynnissä A:sta 81,77
SCPP Ranska tuottaja neuvottelu käynnissä A:sta
Credidam Romania taiteilija A
SAMI Ruotsi taiteilija A 146817,55 403854,3 2006‐2016 20437,62
IFPI Sverige Ruotsi tuottaja A 17756,19 35325,91
GVL Saksa taiteilija A 285021,41 75021,41 2010‐2014 8181,58
GVL Saksa tuottaja neuvottelu käynnissä A:sta
Slovgram Slovakia taiteilija B, neuvottelu käynnissä A:sta
Zavod IPF Slovenia taiteilija A
Swissperform Sveitsi taiteilija A 13435,8 13372,09 2011‐2015

Gramex Tanska taiteilija A 42797,32 39321,82 2010‐2016 7880,06
Gramex Tanska tuottaja A 3734,98 1356,67
Intergram Tsekki taiteilija A 2271,39
Intergram Tsekki tuottaja A
RPA Venäjä tuottaja A
EJI Unkari taiteilija A
EEL Viro taiteilija A 3851,41
EFÜ Viro tuottaja A 2225,17 847,45
AARC Yhdysvallat taiteilija A hyvitysmaksu 6314,64
AARC Yhdysvallat tuottaja A hyvitysmaksu
AFM & SAG ‐ AFTRA Yhdysvallat taiteilija A
SoundExchange Yhdysvallat taiteilija A 1364,97
SoundExchange Yhdysvallat tuottaja A 13,62 2204,53

677423,72 964512,72

11. h) Muille yh‐organisaatioille kuuluvista tuloista perityt hallinnointipalkkiot ja muut vähennykset 

Suomessa kalenterivuosina 2012‐ 2015 käytetyistä äänitteistä kerätyistä ja edustussopimusten perusteella ulkomaisten järjestöjen edustamille oikeudenhaltijoille sijoitustuottohyvitykset  
vuoden 2017 aikana maksetuista korvauksista on vähennetty Gramexin vuosina 2012 ‐2016 tehtyjä tilityksiä koskevat yleiset hallinnointipalkkiot sekä lisätty vastaavasti 

Keräysvuosi 2012 ‐ 

tilitys 2013:

Keräysvuosi 2013 ‐

tilitys 2014:

Keräysvuosi 2014 ‐       

tilitys 2015:

Keräysvuosi 2015 ‐

tilitys 2016:

Kulupidätys 13,2 % Kulupidätys 14,4 % Kulupidätys 16,1 % Kulupidätys 16,6 %
Sijoitustuotto 1,236 % Sijoitustuotto 3,2 %  Sijoitustuotto 6,5 %  Sijoitustuotto 9,3 %

11. i) Muiden yh‐organisaatioiden maksamista määristä perityt hallinnointipalkkiot

Ulkomaisten järjestöjen edustussopimusten perusteella Gramexille vuoden 2017 aikana suorittamista korvauksista ei Gramex tee minkäänlaisia hallinnointipalkkiovähennyksiä.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 

Deloitte Oy 
Porkkalankatu 24 
PL 122 
00181 Helsinki 

Puh: 020 755 500 
V-tunnus: 0989771-5 
Kotipaikka: Helsinki 
www.deloitte.fi 

Esittävien Taiteilijoiden ja Äänitteiden Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Gramex ry: n jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Esittävien Taiteilijoiden ja Äänitteiden Tuottajien Tekijänoikeusyhdistys Gramex ry:n 
(y-tunnus 0201196-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelma n 
ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukai-
sesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hy-
vän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan vel-
vollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa 
noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja 
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkas-
tusevidenssiä. 

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 vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja sii-
hen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäy-
töksestä 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. Vir-
heellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
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yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säily-
tämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoi-
menpiteitä 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 tahal-
lista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuut-
tamista. 

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäk-
semme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta 
emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvon-
nan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon te-
kemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia ti-
linpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-
tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin
liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä 
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän 
täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin ti-
linpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mu-
kauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivää n
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kui-
tenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esit-
tämistapaa, 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 ajoi-
tuksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuk-
seen, vuotuiseen avoimuusraporttiin ja vuosikatsaukseen sisältyvän informaation. Olemme saaneet toi-
mintakertomuksen ja vuotuisen avoimuusraportin käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikatsauksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen. Tilinpää-
töstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

2 



Deloitte. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä 
ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomukseen ja vuotuiseen avoimuusraporttiin sisältyvä in-
formaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietä-
myksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi 
arvioida, ovatko toimintakertomus ja vuotuinen avoimuusraportti laadittu niiden laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen, vuotuisen avoimuusraportin ja tilinpäätöksen tie-
dot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus sekä vuotuinen avoimuusraportti ovat laadittu niiden 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen ja vuotuiseen 
avoimuusraporttiin sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä 
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä, 16. maaliskuuta 2018 

Ari Hakkola 
KHT 
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