
 

 

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.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallinto 
sisältää yhdistyksen kokouksien sekä hallituksen kokouksien pöytäkirjat sekä 
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 toiminta on ollut erittäin aktiivista ja tapahtumia on järjestetty monipuolisesti. 
Tapahtumien osallistujamäärän määrän kasvu kertonee, että tarpeisiin on osattu vastata 
entistä paremmin. 

 Toimintaa on kehitetty visionäärisesti mm. graafisen ilmeen uudistuksen, sääntömuutosten 
ja uusien kumppaneiden hankkimisen kautta, mutta samalla vaalittu onnistuneesti vanhoja 
perinteitä ja yhteistyösuhteita. 

 Toimintasuunnitelmassa 2018 on kirjattu, että ”vuoden 2018 yksi keskeinen toiminnan 
painopiste on alumnitoiminnassa”. Kuitenkin toimintakertomus antaa kuvan, ettei 
alumnitoiminnan kehittämistä olla tällä kaudella erityisesti painotettu. 

 Hyvän hallinnon näkökulmasta päätökset perusteluineen tulee kirjata pöytäkirjoihin 
riittävällä tarkkuudella. Huomautan hallitusta erityisesti siitä, ettei vuosijuhlabudjetin 
merkittävää muutosta (10 000 eurosta 16 000 euroon) ole pöytäkirjojen mukaan päätetty 
virallisesti hallituksen kokouksessa. Myös tapahtumien ja vastaavien menojen budjetit olisi 
hyvä päättää kokouksissa ja siten kirjata pöytäkirjoihin. Yhdistyksen toiminnan 
läpinäkyvyyden takaamiseksi asiat on kirjattava sillä tavalla, että ulkopuolinen saa 
pöytäkirjasta riittävän ymmärryksen mitä kustakin asiasta on keskusteltu tai päätetty. 

 Tilinpäätös jää merkittävästi enemmän alijäämäiseksi kuin talousarviossa on ennakoitu. 
Menojen kasvuun on kuitenkin pyritty vastaamaan aktiivisella varainhankinnalla. 



 

 

 
Tarkastuksen perusteella 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. 
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Carita Isomäki 
Toiminnantarkastaja 


