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SKOL RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2022 
 

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
torstaina 28.4.2022 klo 12.00 hybriditoteutuksena. Läsnäkokous järjestetään hotelli 
Scandic Grand Central’issa, osoite Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki sekä Teamsin 
välityksellä. Linkki kokouseen löytyy täältä. 
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 1
Y-tunnus 0215282-5

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Varsinainen toiminta
 Tuotot

Tuotot 29 296,00 19 314,00

Kulut
Matkakulut -1 042,65 0,00
Neuvottelukulut -402,30 -8 261,48
Jäsenmaksut -57 795,08 -62 321,94
Ulkopuoliset palvelut -498 338,07 -423 555,72

Muut kulut -22 594,51 -6 818,88

Kulut yhteensä -580 172,61 -500 958,02

Kulujäämä -550 876,61 -481 644,02
   

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot 814 348,00 788 214,00

Tuottojäämä 263 471,39 306 569,98

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot 5 149,64 5 023,23

Tilikauden tulos 268 621,03 311 593,21

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 268 621,03 311 593,21
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 2
Y-tunnus 0215282-5

TASE 31.12.2021 31.12.2020

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset sijoitukset
Sijoitusrahastot 1 473 307,18 672 100,59

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Myyntisaamiset 31 964,18 21 382,18

Rahat ja pankkisaamiset 549 170,59 1 202 029,12

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 054 441,95 1 895 511,89
   

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot
SNIL -stipendirahasto 66 240,50 66 145,23

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 640 852,87 1 329 259,66
Tilikauden ylijäämä 268 621,03 311 593,21

1 975 714,40 1 706 998,10

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat 77 611,97 187 399,60
Muut velat 1 115,58 1 114,19

78 727,55 188 513,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 054 441,95 1 895 511,89
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 3
Y-tunnus 0215282-5

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

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

Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat 
PMA 3:1 2 § ja 3 § mukaiset, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

COVID-19 pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhdistyksen toimintaan.
Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä yhdistyksen henkilökunta siirtyi suurelta
osin etätyöhön. Samalla hallituksen ja valiokuntien sekä jaostojen kokouksien osalta siirryttiin 
kokonaan etänä tai tarpeen mukaan hybridi-mallilla toteutettuihin kokouksiin. Myös vuodelle 
suunnitellut tapahtumat toteutettiin pääosin suunnitellusti etäyhteyksien avulla tai 
hybridimallilla. Vuoden 2021 tuloksessa koronapandemia näkyy niin, että erityisesti 
neuvottelukulut sekä henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkakulut toteutuivat 
budjetoitua selvästi pienempinä. 

   
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
KOKONAISTUOTOT JA -KULUT 2021 2020

Kokonaistuotot 848 793,64 812 551,23
Kokonaiskulut -580 172,61 -500 958,02
Tilikauden ylijäämä 268 621,03 311 593,21

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2021 2020

SNIL Varainhoitajan raportin mukaan kirjanpitoarvo 50 599,54 50 458,07
SNIL Varainhoitajan raportin mukaan markkina-arvo 64 475,23 60 245,12
SNIL kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus 13 875,69 9 787,05

Varainhoitajan raportin mukaan kirjanpitoarvo 1 472 707,64 621 642,52
Varainhoitajan raportin mukaan markkina-arvo 1 702 815,18 818 540,70
Kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus 230 107,54 196 898,18

Pitkäaikaiset sijoitukset kirjanpitoarvo yhteensä 1 523 307,18 672 100,59
Pitkäaikaiset sijoitukset markkina-arvo yhteensä 1 767 290,41 878 785,82
Pitkäaikaiset sijoitukset erotus yhteensä 243 983,23 206 685,23

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 31.12.2020
Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot
SNIL -stipendirahasto

Pääoma 1.1.2021 66 145,23 66 047,77
Tuotot 95,27 97,46
Jaetut stipendit 0,00 0,00
Pääoma 31.12.2021 66 240,50 66 145,23

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 640 852,87 1 329 259,66
Tilikauden ylijäämä 268 621,03 311 593,21

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 975 714,40 1 706 998,10
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 4
Y-tunnus 0215282-5

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki_________._________.2022

Jyrki Keinänen Markku Varis 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Kalle Rasinmäki Mari Puoskari
Varapuheenjohtaja

Janne Ketola Pekka Eloholma

Sakari Koivuniemi Harri Yli-Villamo

Aki Davidsson Otto Jokinen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki maaliskuun 25. päivä 2022

KPMG Oy
Tilintarkastusyhteisö

Jyri Salojuuri, KHT
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 31.12.2021 1
Y-tunnus 0215282-5

TASE-ERITTELYT

PYSYVÄT VASTAAVAT

SIJOITUKSET

Noteeratut sijotusrahastot
Sijoitusrahastot on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan 
markkina-arvoon

SNIL Sijoitusrahastot FIM varainhoitajan raportin mukaan 50 599,54

Sijoitusrahastot FIM varainhoitajan raportin mukaan 1 422 707,64

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 473 307,18

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset
Myynrtireskontra tase-erittely mukaisesti 31 964,18

Rahat ja pankkisaamiset

OP SNIL FI65 5721 1510 0080 27 188 760,90

OP -käyttötili FI52 5721 1541 0081 03 16 767,18

Nordea käyttötili FI91 1583 3000 0448 64 343 642,51

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 581 134,77

VASTAAVAA 2 054 441,95
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 2
Y-tunnus 0215282-5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Muut rahastot SNIL -stipendirahasto
Rahaston oma pääoma 1.1. 66 145,23
Lisäykset 95,27
Vähennykset 0,00
Rahaston oma pääoma 31.12. 66 240,50

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 640 852,87
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 268 621,03

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 975 714,40

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat
Ostoreskontra tase-erittelyn mukaisesti 77 611,97

Muut lyhytaikaiset velat
Palvelumaksu Nordea 40,98
Palvelumaksu OP-27 2,80
Palvelumaksu OP-03 2,80
Insinööritoimisto SHS 820,00
Tuula Helander 49,00
Maveplan 200,00

1 115,58

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 78 727,55

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 054 441,95

Tase-erittelyt laatinut:
Jyrki Aaltonen, KTM, KLT
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry FINAL 14.03.2022 
0215282-5 

TOIMINTAKERTOMUS 2021 

1  Tilauskannan arvo jatkui vakaassa kasvussa 

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhdyskuntien ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) 
liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2021 ennakkotietojen mukaan noin kolme prosenttia 
verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan lähes seitsemän 
miljardia euroa. 
 
Suunnittelu- ja konsultointialalla uusien tilausten arvo nousi vuoden 2021 lopulla. Myös 
tilauskanta jatkoi vahvistumistaan. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana 
olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia vuoden 2021 

osenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa, ja 19 prosenttia enemmän kuin 
vuoden 2020 vastaavalla ajanjaksolla. 
 
Tilauskannan arvo oli vuoden lopussa 25 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 joulukuussa. 
Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon 
arvioidaan olevan vuoden 2022 alkupuolella arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan 
aikaan.  
 
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin 
1,5 prosenttia verrattuna vuoden 2020 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 54 300 eli reilut 800 
enemmän kuin vuotta aiemmin. 
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2 

 

2  Liiton toiminta vuonna 2021 

SKOLin toimintavuoden strategiset teemat liittyivät viestintään ja vaikuttamiseen, 
jäsentoiminnan ja tietopalveluiden kehittämiseen sekä kehityshankkeiden strategisen roolin 
vahvistamiseen sekä sidosryhmäyhteistyön syventämiseen. Teemoja toteutettiin koko 
strategiakaudelle 2019 2021 vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Viestinnän ja vaikuttamisen kokonaisuudessa toteutettiin alan hankinta- ja reklamaatiokysely 
sekä nostettiin esille erityisesti arvonluonnin ja kestävän kehityksen teemoja.  Myös 
jäsenyritysten viestinnän asiantuntijat yhteen kokoava viestintäryhmä jatkoi aktiivista 
toimintaansa. 
 
SKOLin viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmassa vuonna 2021 nostettiin esille ajankohtaisista 
teemoista ja jäsenpalautteesta esiin tulleita aiheita. Yhdistyksen viestintää ja näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa tehostettiin erilaisin sisällöin. Viestintäsuunnitelmaa toteutettiin yhdessä 
viestintätyöryhmän sekä Teknologiateollisuuden asiantuntijoiden kanssa. 
 
Vuoden 2021 keväällä toteutettiin lukiolaisille suunnattu onnistunut vetovoimakampanja 
leikkimielisen ammatinvalintapelin muodossa. SKOLin nettisivuille rakennettiin pelin yhteyteen 
infosivut alan opinto- ja uramahdollisuuksista.  
 
Yhdessä viestintäryhmän kanssa SKOL toteutti jäsenyritystensä käyttöön viestintäoppaan, jossa 
konkreettisia vinkkejä jäsenyritysten asiantuntijoille. Jäsenille järjestettiin myös lyhyt 
viestintäkoulutus oppaan teemoista. 
 
SKOLin Vuoden nuori konsultti -kilpailua markkinointiin laajasti eri viestintäkanavissa. Kilpailun 
nettiäänestystä varten kilpailijoista tehtiin esittelyvideot, joita yritykset ja kilpailijat jakoivat 
SKOLin rinnalla eri sosiaalisen median alustoilla hyvin ahkerasti. Kilpailun nettiäänestys keräsi yli 
3275 ääntä. Kilpailijat pääsivät kertomaan esittelyvideoillaan mikä heitä työssään motivoi ja 
millaisia haasteita he haluaisivat tulevaisuudessa työllään ratkaista. Kilpailussa tuotetut 
materiaalit toimivat osana vetovoimatyötä, jossa alalla toimivat nuoret ja heidän ajatuksensa 
nostetaan vahvemmin esille. Vuoden nuori konsultti -kilpailun voittajat julkistettiin SKOLin 
syysseminaarissa. 
 
EFCAn kansainväliseen Future Leaders -kilpailuun valittiin viisi nuorta suunnittelijaa edustamaan 
Suomea. Kilpailua markkinointiin eri kanavissa sekä tiedotettiin kilpailun tuloksesta. 
 
Tietopalveluiden ja jäsentoiminnan kokonaisuudessa käynnistettiin useita uusia 
kehityshankkeita. Hankkeet ryhmiteltiin ensisijaisesti strategisten teemojen (kestävä arvonluonti 
ja kasvu, tulevaisuuden työ, alan osaaminen ja vetovoima, hankintamenettelyt, vaikuttaminen ja 
sidosryhmäyhteistyö sekä alan pelisäännöt, työkalut ja standardit) mukaisiin kokonaisuuksiin.  
 
SKOL-barometrin ja eurooppalaisen toimialakatsauksen (EFCA Barometer) laadintaa jatkettiin 
aiempien vuosien tapaan. SKOL-barometri on vuosijulkaisu, joka kokoaa tiiviisti yhteen 
suunnittelu- ja konsultointialan tilastot, alan trendit sekä muut toimialan kehityksen 
ajankohtaiset tiedot. Barometri antaa lukijalleen näkemys alan kehityksestä Suomessa. Vuoden 
2021 julkaisu perustui edelleen Teknologiateollisuus ry:n ja Rakennusteollisuus ry:n tuottamiin 
suhdannetietoihin, SKOLin kokoamaan liikevaihtotilastoon sekä eri lähteistä koottuihin tietoihin 
alan trendeistä ja toimintaympäristön kehitysnäkymistä.  
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/5ffe7aad-4958-44fb-b5be-447c99d1f337

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 1a326676-0187-4b89-86b1-c36341913cbb



3 

Suhdannekatsaukset julkaistiin edellisvuosien tapaan SKOLin verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. Liiton 
julkaisema suunnittelukustannusten seuranta päivitettiin vastaamaan yritysten toiminnassa ja 
kustannusrakenteessa tapahtuneita muutoksia. 
 
Teema- ja jäsentilaisuuksia suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä konsulttinuorten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Etätapahtumina keväällä järjestetyn Konsulttipäivän teemana oli 
Yritysvastuullisuus  ja syyskokousseminaarin teemana olivat Suunnittelualan kestävän 

kehityksen kärjessä
edustajaa. Vuoden 2022 aikana toteutettavia koulutus- ja suunnitteluyritysten tutkimusteemoja 
suunniteltiin yhdessä jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Suunnitelmissa ovat olleet 
jäsenyritysten asiantuntijapalveluiden myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelma sekä alan 
Luottamus ja maine -tutkimuksen toteutus. 
 
 
Strategiatyö vuosille 2022-2030 
 
Toimintavuoden 2021 aikana valmisteltiin ja hyväksyttiin liiton uusi strategia vuosille 2022-2030. 
Työn taustalla olivat suunnitteluyritysten uudet tarpeet kasvun, kansainvälistymisen, 
digitalisaation, kestävän kehityksen, muuttuvan lainsäädännön ja osaavan työvoiman 
haasteellisen saatavuuden toimintaympäristössä. Uuden, syyskokouksessa hyväksytyn strategian 
painopistealueita ovat vastuullisuus (vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tukeminen), 
asiantuntijuus (työelämän ja toimintatapojen kehittäminen) sekä edelläkävijyys (arvontuottoa 
tukevien pelisääntöjen ja hankintamenettelyiden edistäminen). 
 

 
 
 
Sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttaminen 
 
Keskeinen toimintavuoden aikana tapahtunut muutos sidosryhmäyhteistyössä oli 
Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n perustaminen ja valtakunnallisten työehtosopimusten 
siirtyminen Teknologiateollisuus ry:ltä uuden yhdistyksen hoitoon ja vastuulle.  
 
Sidosryhmäyhteistyötä on jatkettu toimintavuonna erityisesti kaavoitus- ja rakennuslain 
uudistukseen liittyvän vaikuttamistyön, sähköisten suunnitelma-asiakirjojen luovutukseen 
liittyvien ehtojen sekä asiantuntijapalveluiden hankintaan liittyvien pelisääntöjen kanssa. 
Yhteydet ovat olleet tiiviit erityisesti Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Rakennusteollisuus ry:n, 
RAKLIn, Rakennuttajatoimistojen liiton ja Arkkitehtitoimistojen liiton kanssa.  
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Julkisten hankintojen innovatiivisuuteen, vaikuttavuuteen ja toimivuuden kehittämiseen liittyvää 
yhteistyötä tehtiin mm. työ- ja elinkeinoministeriön, Teknologiateollisuus ry:n, Hankintakeinon ja 
hankintayksiköitä edustavien tahojen kanssa. 
 
Liiton edustajat olivat mukana myös kaavoitus- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen 
valmistelussa sekä Kiinteistö- ja rakennusfoorumi KIRAn toiminnassa. KRL-uudistukseen liittyvää 
vaikuttamis- ja lausuntotyötä tehtiin käytännössä koko toimintavuoden ajan, ja SKOLin 
laajapohjaisen työryhmän valmistelema laaja lausunto toimitettiin ympäristöministeriölle 
joulukuussa. 
 

3  Talous ja jäsenmaksut  

Liiton jäsenmaksuperuste pidettiin ennallaan vuonna 2021. Minimijäsenmaksu oli 550 euroa ja 
jäsenmaksu 33 - 80 euroa työntekijää kohden yrityksen koosta riippuen.  
 
Vuoden 2021 nettojäsenmaksukertymä oli 814.348,00 euroa (788.214,00 euroa vuonna 2020) ja 
sijoitusomaisuuden tuotot yhteensä 5.149,64 euroa. Lisäksi varsinaisen toiminnan muita tuottoja 
kertyi 29.296,00 euroa lähinnä eurokoodien laskentapohjien myynnistä.  
 
Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 580.172,61 euroa (500.958,02 euroa vuonna 2020). 
Tilikauden ylijäämäksi muodostui siten 268.621,03 euroa (311.593,21 euroa). Ylijäämä lisättiin 
omaan pääomaan, jonka jälkeen liiton taseen loppusumma oli 2.054.441,95 euroa (1.895 512 
euroa). 
 
Palkkakuluihin vaikuttivat eniten Teknologiateollisuuden kanssa yhteisten toimihenkilöiden 
työajan jakauma.  SKOLin ja Teknologiateollisuuden välinen, kustannus- ja työnjakoa koskeva 
yhteistyösopimus päivitettiin henkilöstön resurssoinnin osalta vuoden 2021 aikana. 
Teknologiateollisuuden kautta laskutettiin myös kehityshankkeiden kulut. Valtaosa ulkopuolisten 
palveluiden kuluista, joita oli yhteensä 498.338,07 euroa, muodostuikin Teknologiateollisuus ry:n 
laskutuksesta.   
 
SKOLin sijoitustoimintaa hoiti S-Pankki (syyskuuhun saakka FIM Varainhoito), joiden rahastoihin 
oli vuoden lopussa sijoitettuna yhteensä 1.473.307,18 euroa (672.100,59 euroa). Vuoden aikana 
tehtiin sekä ajallisesti että kohteittain hajautetusti yhteensä 800.000 euron lisämerkintä FIM 
varainhoidon rahastoihin. Loput liiton varat ovat käteistalletuksia. 
 
Teknologiateollisuus perii jäseniltään erillistä jäsenmaksua, joka on 0,07 % edellisen vuoden 
palkkasummasta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Teknologiateollisuus maksoi jäsenyritystensä 
Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksut. Toimintavuoden aikana perustettu 
Teknologiateollisuuden työnantajat ry ei peri jäsenmaksua, mutta siihen liittyminen edellyttää 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyyttä. 

4  Kokoukset ja muut asiat  

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin hybridikokouksena 27.4.2021 Eteläranta 10:ssä, 
Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsenyritystä. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen 
vuosikertomus vuodelta 2020, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi asialistalla oli yhdistyksen sääntömuutoksen toinen käsittely, 
ja PRH vahvisti uudet säännöt 27.9.2021. 
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Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 25.11.2021 hybridikokouksena Hotelli U14:n tiloissa 
Unioninkatu 14 Helsingissä. Kokouksessa oli edustettuna kahdeksan jäsenyritystä. Kokouksessa 
hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodeksi 2022, liiton talousarvio ja maksut vuonna 2022 sekä 
valittiin hallitus ja tilintarkastajat. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin maailmanlaajuisen konsulttijärjestön FIDICin (International 
Federation of Consulting Engineers) ja EU-maiden konsulttijärjestön EFCAn (European Federation 
of Engineering Consultancy Associations) jäsenenä. Lisäksi tehtiin säännöllistä yhteistyötä 
pohjoismaisten konsulttijärjestöjen kesken RINORDin puitteissa. 
 

5  Liiton jäsenet, hallinto ja toimisto  

Liiton jäsenmäärä vuoden 2021 vuoden lopussa oli 138 yritystä (141 vuoden 2020 lopussa). 
Jäsenyritysten kokonaishenkilömäärä oli lähes 21 000.  
 
Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Vuonna 2021 hallituksen kokoonpano oli 
seuraava: 
 
Pj. Jyrki Keinänen  A-Insinöörit Oy 
Vpj. Maija Jokela  Sweco PM Oy, Ramboll Finland Oy, 1.9.2021 alkaen 
Vpj Kalle Rasinmäki AFRY Finland Oy 
  

Aki Davidsson  Solwers Oyj 
Otto Jokinen  Hepacon Oy 
Sakari Koivuniemi Citec Oy 
Kari Onniselkä  Ramboll Finland, 30.6.2021 saakka 

 Risto Räty  Vahanen Oy 
 Harri Yli-Villamo WSP Finland Oy 
 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy  
  
Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2021 ja jäsenten toimikaudet olivat seuraavat: 

 Kari Seitaniemi  Leo Maaskola Oy 2019-2021 
 Vesa-Pekka Erikkilä Innovarch Oy 2019-2021 
 Ari Lepoluoto Akukon Oy 2020-2022 
 Patrik Rautaheimo Elomatic Oy 2020-2022 
 Mikko Leppänen Ramboll Finland Oy 2021-2023 
 Mikko Vaahersalo Rejlers Oy 2021-2023 

Liiton henkilöstö toimintavuoden aikana oli seuraava: 
 

DI Helena Soimakallio, toimitusjohtaja 
DI Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö 
VTM Noora Kuparinen, projektipäällikkö, viestintä ja vastuullisuus 

 
Tilintarkastajat 

 
Liiton tilintarkastajana jatkoi Ab KPMG Oy, jossa vastuullisena tilintarkastaja oli Jyri Salojuuri. 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/5ffe7aad-4958-44fb-b5be-447c99d1f337

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

Asiakirjakokonaisuuden tunniste: 1a326676-0187-4b89-86b1-c36341913cbb



6 

6  Jäsenyydet 

SKOL oli vuonna 2021 seuraavien yhteisöjen jäsen: 
 
EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations  
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils 
FIGBC Finnish Green Building Council 
Rakennustietosäätiö sr 
Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, KIRA  
KIRA InnoHub ry 
Rakentamisen Laatu RALA ry 
Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry 
Helsingin seudun kauppakamari ry 
Sisäilmayhdistys ry  
Pohjoismaiset Rakennuspäivät ry 
Pohjoismaiden Tie- ja liikennefoorumi PTL, Suomen osasto 
Projektiyhdistys ry 
Helsingin väestönsuojeluyhdistys ry  
Rakennustekniikan Keskus sr   
Suomen Laatuyhdistys ry  
Ympäristögeotekniikan Forum, Ygoforum ry 
YVA ry 

7  SNIL-stipendirahasto 

Liiton ylläpitämän SNIL-stipendirahaston hallitukseen ovat kuuluneet Kari Lautso 
puheenjohtajana ja jäseninä Eevaliisa Härö, Raimo Pehrsson ja Jukka Sainio.  
 
Stipendirahastosta ei jaettu vuonna 2021 stipendejä eikä rahastoon tehty lahjoituksia. 
Stipendirahaston oma pääoma 31.12.2021 oli 66.240,50 euroa. 
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Y-tunnus 1805485-9 

Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsenille 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n (y-tunnus 0215282-5) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

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

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
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 lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli-
tus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia 
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen 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 väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella. 

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

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. 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 virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 
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— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

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

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 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 luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys 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 ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio 

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme 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 toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen vir-
heellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 25. maaliskuuta 2022 

KPMG OY AB 

 

 

Jyri Salojuuri 
KHT 
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