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HALLITUKSEN	  SELVITYS	  VUODEN	  2016	  TILINPÄÄTÖKSESSÄ	  OLLEESTA	  VIRHEESTÄ	  JA	  SEN	  KORJAAMISESTA	  
	  
Tämä	  selvitys	  kertoo	  tiivistetysti,	  mistä	  virheessä	  oli	  kyse,	  miten	  se	  pääsi	  tapahtumaan	  ja	  miten	  se	  on	  korjattu.	  Samat	  
asiat	  tulevat	  esille	  myös	  helatorstaina	  pidetyn	  ylimääräisen	  jäsenkokouksen	  pöytäkirjasta	  sekä	  
tilinpäätösasiakirjoista.	  
	  
Euromääräisesti	  suurimman	  virheen	  alkuperäisessä	  tilinpäätöksessä	  muodosti	  se,	  että	  vuoden	  2016	  aikana	  
vapautunut	  6000€:n	  suuruinen	  pitkäaikaistalletus	  oli	  kirjattu	  kyseisen	  vuoden	  tuloksi,	  vaikka	  summaa	  ei	  olisi	  
kuulunut	  tulouttaa.	  
	  
Lisäksi	  tilinpäätökseen	  tuotti	  epätäsmällisyyttä	  Excel-‐taulukossa	  huomaamatta	  jäänyt	  laskukaavavirhe	  sekä	  
muutamien	  ostokuittien	  puuttuminen,	  jotka	  olisi	  pitänyt	  siirtää	  tilinpäätökseen.	  Alkuperäisestä	  tilinpäätöksestä	  
puuttuivat	  myös	  edellisen	  vuoden	  talousluvut.	  	  
	  
Kun	  hallitukselle	  selvisi,	  että	  tilinpäätös	  ei	  ole	  laadittu	  oikein,	  yhdistyksen	  taloudenhoitaja	  ja	  toiminnantarkastaja	  
kävivät	  tilinpäätösmateriaalin	  uudelleen	  läpi.	  Tämän	  jälkeen	  kirjanpitoaineisto	  lähetettiin	  yhdistyksen	  ulkopuoliselle	  
taloudenhoitajalle	  tarkastettavaksi,	  jotta	  saatiin	  puolueettomasti	  selvitettyä	  virheen	  suuruus.	  Tämän	  jälkeen	  
kirjanpito	  lähetettiin	  vielä	  tilitoimistolle,	  joka	  teki	  lopulliset	  korjaukset	  ja	  jolta	  yhdistys	  sai	  myös	  lausunnon	  siitä,	  että	  
kirjanpito	  ja	  tilinpäätös	  on	  nyt	  tehty	  oikein.	  
	  
Koska	  virheellinen	  tilinpäätös	  oli	  vahvistettu	  vuosikokouksessa,	  sen	  korjaaminen	  ja	  uuden	  tilinpäätöksen	  ja	  taseen	  
hyväksyminen	  vaati	  ylimääräisen	  jäsenkokouksen	  koolle	  kutsumisen.	  Tilinpäätöksen	  korjaamisesta	  aiheutuneet	  
kustannukset	  maksoivat	  virheestä	  vastuussa	  olevat,	  eli	  yhdistyksen	  vuoden	  2016	  taloudenhoitaja,	  hallitus	  ja	  
toiminnantarkastajat.	  Ylimääräisenä	  vastuuta	  oli	  kantamassa	  myös	  vuodeksi	  2017	  valittu	  hallituksen	  varajäsen	  Sirpa	  
Eronen,	  jolla	  ei	  ollut	  osuutta	  virheen	  syntymisessä.	  Suuret	  kiitokset	  Sirpalle	  merkittävästä	  panoksesta	  yhdistyksen	  
hyväksi.	  
	  
Kiitos	  kuuluu	  myös	  virheen	  huomanneille	  yhdistyksen	  jäsenille;	  ilman	  heidän	  aktiivisuuttaan	  virhe	  olisi	  
todennäköisesti	  jäänyt	  korjaamatta.	  Valitettavaa	  on,	  että	  virheen	  huomaaminen	  ja	  selvittäminen	  tapahtui	  vasta	  
vuosikokouksen	  jälkeen,	  koska	  tilinpäätöksen	  käsittely	  jäi	  vuosikokouksessa	  vaillinaiseksi.	  Tästä	  johtuen	  yhdistyksen	  
toimintakertomus	  julkaistaan	  nyt	  liitteen	  kera	  ja	  tilinpäätöksestä	  molemmat	  versiot.	  	  
	  
Pahoittelemme	  sitä,	  että	  virheen	  havaitsemisen	  jälkeisessä	  hämmennyksessä	  tilinpäätöksestä	  kyselleet	  jäsenet	  eivät	  
saaneet	  kovinkaan	  nopeita	  ja	  johdonmukaisia	  vastauksia.	  Virheitä	  ja	  tietoa	  oikeista	  toimintatavoista	  niiden	  
korjaamiseksi	  kuitenkin	  etsittiin.	  
	  
Syynä	  tapahtuneeseen	  virheeseen	  oli	  kiire,	  huolimattomuus	  sekä	  puutteelliset	  välineet	  kirjanpitoa	  varten.	  Koska	  
kyseessä	  ei	  ollut	  minkäänlainen	  väärinkäyttö,	  hallitus	  ei	  katsonut	  aiheelliseksi	  vaihtaa	  taloudenhoitajaa.	  Toinen	  
vuoden	  2016	  toiminnantarkastajista,	  joka	  oli	  valittu	  myös	  vuodelle	  2017,	  halusi	  itse	  erota	  tehtävästään	  ja	  hänen	  
tilalleen	  valittiin	  jäsenkokouksessa	  uusi	  toiminnantarkastaja	  kuluvalle	  vuodelle.	  
	  
Jotta	  vastaavaa	  virhettä	  ei	  tulevaisuudessa	  pääsisi	  tapahtumaan,	  jäsenkokouksessa	  todettiin,	  että	  vuosikokousta	  ei	  
kannata	  järjestää	  erikoisnäyttelyn	  yhteydessä.	  Todettiin	  myös,	  että	  taloudenhoitaja	  tarvitsee	  kirjanpito-‐ohjelman	  ja	  
yhdistyksen	  tilikarttaa	  muokataan	  toimivammaksi.	  
	  
Kiitämme	  kaikkia	  ylimääräiseen	  jäsenkokoukseen	  osallistuneita.	  Tilinpäätös	  ja	  tase	  käytiin	  nyt	  huolellisesti	  läpi	  
hyvässä	  yhteisymmärryksessä.	  
	  
Naantalissa	  24.6.2017	  
Hallituksen	  puolesta,	  
	  
Sini	  Niiniviita	  
hallituksen	  sihteeri	  


