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OKLa 22 luvun 3 §:n 2 momentin mukainen tilintarkastajan lausunto  

Suomen Messut Osuuskunnan ylimääräiselle osuuskunnan kokoukselle 

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, joka koskee Suomen Messut Osuuskunnan 
(Y-tunnus: 0116322-3) hallituksen laatimaa 11.5.2021 päivättyä päätösehdotusta yritysmuodon muutoksesta, jossa 
Suomen Messut Osuuskunta muutetaan Suomen Messut Oyj -nimiseksi julkiseksi osakeyhtiöksi (jäljempänä ”Yh-
tiö”). Yritysmuodon muutoksessa Suomen Messut Osuuskunnan jäsenille annetaan muutosvastikkeena Yhtiön 
osakkeita samassa suhteessa kuin osuuskunnan jäsenet omistavat osuuskunnan osuuksia. Kutakin Suomen Messut 
Osuuskunnan osuutta vastaan annetaan yksi (1) Yhtiön osake, yhteensä enintään 44.278 osaketta. Lopullinen osak-
keiden lukumäärä riippuu osuuskunnan osuuksien määrästä yritysmuodon muutoksen rekisteröintihetkellä.  

Hallituksen vastuu 
Suomen Messut Osuuskunnan hallitus on vastuussa selvityksen laatimisesta ja siitä, että se antaa osuuskuntalain 
tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan muutosvastike määrätään, sekä vastik-
keen jakamisesta. 

Tilintarkastajan riippumattomuus ja laadunvalvonta 
Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomen noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat 
suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuu-
temme.  

Tilintarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunvalvontastandardia ISQC 1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa laadunval-
vontajärjestelmää, johon sisältyy dokumentoituja toimintaperiaatteita ja menettelytapoja eettisten vaatimusten, 
ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista 
koskien. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 
Velvollisuutenamme on antaa OKLa 22 luvun 3 §:n 2 momenin mukainen lausunto yritysmuodon muutosta kos-
kevasta päätösehdotuksesta. Lausuntoon sovelletaan OKLa 20 luvun 4 §:n 1 momenttia. Olemme suorittaneet koh-
tuullisen varmuuden antavan toimeksiannon kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mu-
kaisesti. Tarkastukseen kuuluu toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi siitä, että onko päätösehdotuksessa an-
nettu osuuskuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan muutosvastike 
määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta ja siitä, onko yritysmuodon muutos omiaan vaarantamaan Yhtiön velkojen 
maksun.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
evidenssiä. 
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Lausunto 
Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna lausuntona esitämme käsityksenämme, että päätösehdotuksessa 
on kaikilta olennaisilta osiltaan annettu osuuskuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot perusteista, 
joiden mukaan muutosvastike määrätään, sekä vastikkeen jakamisesta. Käsityksemme mukaan yritysmuodon 
muutos ei ole omiaan vaarantamaan Yhtiön velkojen maksua. 

Helsingissä 14. toukokuuta 2021 

PricewaterhouseCoopers Oy 
Tilintarkastusyhteisö 

 

________________________ 
Samuli Perälä 
KHT 
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