
Toiminnantarkastuskertomus 2017 
Remburssi ry:n jäsenille  

 
 
 
 
Olen tarkastanut Remburssi ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 01.01.2017 – 31.12.2017.  
 
Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on 
luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen 
talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. 
 
Olen tarkistanut yhdistyksen varsinaisen tilinpäätöksen eli tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen, järjestön kirjanpidon eli tilikirjan ja tositteet sekä hallituksen kokousten 
pöytäkirjat tilikauden 2017 ajalta. Lisäksi olen tarkistanut yhdistyksen sääntömääräisten 
kokousten pöytäkirjat sekä minulle toimitetut muut kirjalliset materiaalit, kuten yhdistyksen 
laatimat yhteistyösopimukset.  
 
Hallinnon tarkistuksen osalta huomautettavaa on vain hyvin vähän. Yhdistyksen kokouksissa 
tehdyt päätökset on tehty asianmukaisesti ja ovat päteviä, ne ovat tyydyttävästi esillä myös 
toimintakertomuksessa. Hallituksen pöytäkirjojen osalta voin todeta, että kokoukset ovat 
olleet päätösvaltaisia, niissä on asianmukaiset liitteet, hallitus on toiminut toimivaltansa 
rajoissa, tehdyt päätökset on pantu kiitettävästi täytäntöön ja hallitus on hoitanut sille 
kuuluvia asioita erinomaisesti, kuten maksuvalmiuden seuranta ja toiminnan ohjaus.  
 
Huomautan, että kokousmenettelyn muotomääräyksissä on pieniä puutteita. Hallituksen 
kokouksen pöytäkirjoja ei ole asianmukaisesti numeroitu ja parista kokouksesta puuttui 
pöytäkirjantarkastajan allekirjoitus. Lisäksi kevätkokouksen avaajana olisi mielestäni kuulunut 
toimia yhdistyksen (vara)puheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja olisi tullut valita vasta 
kokouksen järjestäytyessä.  
 
Lisäksi olisi hyvä hallituksen kokouksessa todeta, mikäli kokous ei ole edellisessä kokouksessa 
sovittuna päivänä.  
 
Kehitysideoina yhdistys voi jatkossa pohtia lyhyen päätösluettelon lisäämistä pöytäkirjan 
alkuun, jotta lukija voi helposti päästä perille toiminnasta. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi 
sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa myös tarkistaa pöytäkirjansa seuraavassa kokouksessa tai 
myös julkilukemalla, näin poistaen tarpeen valita aina kaksi pöytäkirjan tarkastajaa erikseen.  
 
Toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot sisältävät olennaisilta osilta niissä 
esitettäväksi säädetyt tiedot. Olen käynyt läpi juoksevan kirjanpidon ja mielestäni tilinpäätös 
perustuu kirjanpitoon.  
 
 
  



Huomautan, että toiminnantarkastajalle olisi hyvä jatkossa toimittaa aina myös tarkastettavaa 
edeltävän toimikauden virallinen tasekirja, josta toiminnantarkastaja voidaan tarkasta, että 
edellisen toimikauden tiedot ovat siirtyneet asianmukaisesti tarkastettavan tilikauden lähtö- 
tai vertailutiedoiksi. Samalla tulisi toimittaa myös edellisen kauden 
toiminnantarkastuskertomus.  
 
Tarkastuksessa en ole havainnut, että yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia 
tai sääntöjä olisi rikottu. 
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