
RAPORTTI ERIKSEEN SOVITUISTA TOIMENPITEISTÄ RAHANKERÄYKSEN 

TARKASTUKSEEN LIITTYEN 

X ry:lle  

Olemme suorittaneet alla luetellut erikseen sovitut toimenpiteet, jotka liittyvät Poliisihallituksen myöntämään 

rahankeräyslupaan POHADnoxxxx/xx sekä X ry:n laatimaan ja [x.x.xxxx] allekirjoittamaan 

rahankeräystilitykseen ajalta x.x.–x.x.xxxx, jonka nettotuotto on X euroa.  

X ry:n hallitus vastaa rahankeräystilityksen laatimisesta sekä siitä, että rahankeräys on toimeenpantu ja saadut 

varat käytetty tai tullaan käyttämään rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti. 

Tilintarkastajan velvollisuuksista on säädetty rahankeräyslain (255/2006) 21 §:ssä. Tilintarkastajan on 

todettava, onko rahankeräys toimeenpantu ja saadut varat käytetty rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.  

Toimeksianto on suoritettu kansainvälisen liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 ”Toimeksiannot 

taloudelliseen informaatioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta” mukaisesti.  

Alla mainitut toimenpiteet eivät muodosta tilintarkastusstandardien mukaista tilintarkastusta eivätkä 

yleisluonteista tarkastusta koskevien standardien mukaista yleisluonteista tarkastusta, eikä edellä mainittujen 

standardien mukaista varmuutta näin ollen ilmaista.  

Jos olisimme suorittaneet rahankeräykseen liittyen lisätoimenpiteitä taikka suorittaneet tilintarkastus-

standardien mukaisen tilintarkastuksen tai yleisluonteista tarkastusta koskevien standardien mukaisen 

yleisluonteisen tarkastuksen seuraavassa kuvattuihin toimenpiteisiin liittyen, tietoomme olisi saattanut tulla 

muita seikkoja, joista olisimme raportoineet teille.  

Seuraavat toimenpiteet on suoritettu yksinomaan siksi, että Poliisihallitus voi niiden perusteella arvioida 

rahankeräysluvan ehtojen noudattamista: 

1. Olemme selvittäneet rahankeräyksen toimeenpanoa haastattelemalla [varainhankintapäällikkö x] keräyksen 

toimeenpanosta sen varmistamiseksi, että rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä yleisölle on ilmoitettu 

rahankeräysluvan ehtojen edellyttämät tiedot (saaja, rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen, luvan 

numero ja myöntämisajankohta, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue, kerättävien varojen käyttötarkoitus, aika, 

jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön toimeenpanija).  

2. Olemme saaneet käyttöömme rahankeräyksen käytännön toteuttamista koskevan materiaalin (esimerkiksi 

keräyslippaat, päivätyökeräykset oppilaitosten kanssa, face to face -menetelmä, kummitoiminta, 

suoramarkkinointikirje, Internetin sosiaaliset mediat, jäsenlehti) selvittääksemme rahankeräyksen käytännön 

toteuttamista ja jäljitysketjun aukottomuutta.  

3. Varmistuaksemme, että luvan saaja on noudattanut rahankeräyslain 21 § mukaisia ehtoja 

rahankeräystilitystä laatiessaan ja siitä, että tilityksestä käy ilmi keräysluvan saaja, luvannumero, 

toimeenpanoaika ja -alue, mahdollinen käytännön toimeenpanija, kokonaistuotto, maksetut palkkiot ja muut 

toimeenpanosta aiheutuneet kulut yksilöitynä, rahankeräyksen nettotuotto sekä selvitys rahankeräystilin 

käytöstä keräysajalta ja kerättyjen varojen käytöstä, olemme valittujen tuottojen ja kulujen osalta selvittäneet:  

a) perustuvatko tilityksessä esitetyt tuotot ja kulut luvan saajan kirjanpitoon 

b) ovatko rahankeräykseen liittyvät kulut asianmukaisesti hyväksyttyjä ja liittyvätkö ne rahankeräykseen 

c) onko rahankeräysluvan saaja noudattanut rahankeräyslain 17 § ehtoja rahankeräystileihin liittyen 

4. Kerättävien varojen käyttötarkoitusta selvittääksemme olemme haastatelleet luvan saajan 

rahankeräyksestä vastuussa ollutta henkilöä siitä, että kerättävät varat on käytetty tai tullaan käyttämään 

rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti sekä siitä, että rahankeräystilityksen selvitys kerättyjen varojen käytöstä 

ei ole ristiriidassa saamiemme muiden tietojen kanssa. 

5. Olemme selvittäneet, onko luvan saaja toiminut rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti ilmoittamalla 

lupaviranomaiselle keräykseen, luvan saajaan, rahankeräyksen mahdolliseen käytännön toimeenpanijaan tai 



keräyskohteeseen liittyvistä luvan saantiin olennaisesti vaikuttavista muutoksista sekä mahdollisista luvan 

saajan hallinnossa tapahtuneista muutoksista. 

 

Edellä esitettyihin toimenpiteisiin liittyen olemme tehneet seuraavat havainnot:  

a) Kohdan 1 toimenpiteiden perusteella totesimme, että rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä yleisölle 

[on ilmoitettu] / [ei ole ilmoitettu] rahankeräysluvan ehtojen edellyttämät tiedot. 

b) Kohdan 2 toimenpiteiden perusteella totesimme, että rahankeräyksen käytännön toteuttamista koskevan 

materiaalin perusteella rahankeräyksen käytännön toteutus ja jäljitysketjun aukottomuus [on] / [ei ole 

todennettavissa]. 

c) Kohdan 3 toimenpiteiden perusteella totesimme, että: 

• tilityksessä esitetyt tuotot ja kulut [perustuvat/eivät perustu] luvan saajan kirjanpitoon 

• kulut [liittyvät]/[eivät liity] rahankeräykseen ja [ovat]/[eivät ole] asianmukaisesti hyväksyttyjä 

• rahankeräysluvan saaja [on]/[ei ole] noudattanut rahankeräyslain 17 §:n ehtoja rahankeräystileihin 

liittyen 

d) Kohdan 4 toimenpiteiden perusteella totesimme, että kerättävät varat [on] / [ei ole] käytetty tai tullaan 

käyttämään rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.  

e) Kohdan 5 toimenpiteiden perusteella totesimme, että luvan saaja [on] / [ei ole] toiminut lupaehtojen 

mukaisesti. 

Edellä mainittujen suoritettujen toimenpiteiden ja tehtyjen havaintojen perusteella rahankeräys on 

toimeenpantu ja saadut varat on käytetty tai tullaan käyttämään rahankeräysluvan ehtojen mukaisesti.  

Raporttimme on tarkoitettu yksinomaan tämän raportin ensimmäisessä kappaleessa mainittuun käyttöön eikä 

sitä pidä käyttää muuhun tarkoitukseen. Tämä raportti koskee vain rahankeräystä, eikä se koske X ry:n 

tilinpäätöstä kokonaisuutena.  

 

[Allekirjoitukset] 

 


