
TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS

Olen tarkastanut Tampereen yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat - Hallat ry:n 
(yhdistysrekisterinro 125.031, Y-tunnus 1079074-7 , kotipaikka Tampere)  tilinpäätöksen ja 
hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.  Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 
Hallinto sisältää yhdistyksen kokouksien sekä hallituksen pöytäkirjat ja toimintakertomuksen. 

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja 
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toiminnantarkastajan velvollisuudet

Toiminnantarkastajan tehtävä on arvioida yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja 
tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon saamien etuuksien ja lähipiiritoimien 
asianmukaisuutta sekä jäsenten yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus 
suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa toiminnantarkastusaineistoa. 

Toiminnantarkastuslausunto

Tarkastuksen perusteella haluaisin nostaa seuraavat huomiot esille yhdistyksen tilinpäätöksestä ja 
hallinnosta:

• Yhdistyksen budjetoinnin tulee jatkossa olla tarkempaa ja pyrkiä ennakoimaan tarkemmin 
tulevia kuluja ja niiden suuruusluokkaa. Esimerkiksi vuonna 2015 Staabi ry:lle maksettua 
150 € kulua haalareista ei ollut lainkaan budjetoitu vuodelle. Myös ohjelma- ja 
tapahtumatoiminnan kulut ovat toteutuneet huomattavasti budjetoitua suurempina ja 
esimerkiksi tilavuokrakulut ovat ylittäneet talousarvion lähes 700 eurolla. Tulopuolelle oli 
budjetoitu Hallanvaaran mainostuloja 900 euroa, mitkä eivät myöskään toteutuneet, koska 
lehti ei ilmestynyt vuonna 2015.

• Yhdistys on käyttänyt varoja erilaiseen suhde- ja edustustoimintaan lähes 600 euroa. 
Suhdetoiminta eri sidosryhmiin ja yhteistyötahoihin on tärkeää, mutta kohdistuu kuitenkin 
rajattuun henkilöpiiriin. Suhdetoiminnan ja edustuksen kuluja tulee jatkossa kohtuullistaa, 
tai vaihtoehtoisesti talousarvion yhteydessä harkita, miten paljon niihin halutaan budjetoida 
ja pitäytyä annetussa budjetissa.

• Yhdistyksen muuttunut asema hallintotieteiden järjestökentässä ja tästä aiheutuneet 
muutokset jäsenmaksujen kertymässä ja keruussa tulee jatkossa huomioida myös 
talousarviossa.
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• Tulevina vuosina talouden tasapaino on tärkeää. Toimintavuonna 2015 yhdistys on 
tuloslaskelman ja taseen tietojen kuluttanut lähes kolmanneksen omasta pääomastaan.

• Toimintakertomuksesta eivät ilmenneet yhdistyksen ja hallituksen kokousten määrät. 
Jatkossa nämä tulee raportoida toimintakertomuksessa.

Tarkastuksen perusteella kuitenkin totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää 
olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat 
vakuudet. Tilinpäätös liitetietoineen antaa oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnasta ja 
taloudellisesta tilanteesta.  Tarkastuksessa ei ole havaittu, että hallituksen jäsen tai toimihenkilö 
olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
yhdistystä kohtaan, eikä ole havaittu, että johtoon kuuluva tai toimihenkilö olisi rikkonut 
yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.

Pietarissa 21.3.2016

Pekka Suhonen

toiminnantarkastaja
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