Toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2020
Olen yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 26.11.2019 valitsemana varatoiminnantarkastajana ja
Essi Koskisen 25.3.2021 ilmoittaessa estyneensä toimimasta toiminnantarkastajana tarkastanut Tampereen
yliopiston kunnallistieteiden opiskelijat – Hallat ry:n (y-tunnus 1079074-7) tilinpäätöksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallinto sisältää
yhdistyksen kokousten ja hallitusten kokousten 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
Lausun tarkastuksestani seuraavaa:
-

-

-

Hallat ry on kehittänyt toimintaansa pandemiatilanteesta huolimatta vuonna 2020. Uusina
toimintamuotoina mainittakoon Hallanvaara-lehti, joka on paitsi hyvä uusi viestintäkeino, myös
varainhankinnan väline. Talouden vahvistamiseksi ja tuleviin vuosijuhliin varautumiseksi on
varainhankintaa lisättävä edelleen tulevina vuosina.
Toiminnan läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon näkökulmasta pöytäkirjoihin tulee merkitä päätösten
perustelut riittävällä tarkkuudella. Esimerkiksi lisätalousarvion laatimisen perusteet tulisi näkyä
pöytäkirjamerkinnöissä, ei vasta toimintakertomuksessa. Yhdistyksen toiminnan avoimuuden
turvaamiseksi asiat on kirjattava selkeästi niin, että ulkopuolinen saa pöytäkirjasta riittävän
ymmärryksen mitä kustakin asiasta on keskusteltu tai päätetty.
Pidemmän aikavälin talouden seurantaa helpottaisi, jos myös taseeseen olisi kirjattu edellisten
vuosien toteumat vertailua varten.
Tarkastuksessa on tullut ilmi, että kirjanpidossa on edellisiltä tilikausilta tullut erotus taseen ja
tiliotteen yhtenäisyyden välillä. Suosittelen vuoden 2021 hallitusta selvittämään ja oikaisemaan
tämän, että seuraavina vuosina tilikauden tilien avaus menee kirjanpidollisesti oikein.

Tarkastuksen perusteella totean, että tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja sisältää olennaisilta osin
yhdistyksen tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen antamat vakuudet.
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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