
Selonteko havainnoista toiminnantarkastuksessa vuodelle 2019 
 
Olemme tarkastaneet Inkubio ry:n talouden ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Työssämme 
tarkastimme hallituksen ja yhdistyksen pöytäkirjat sekä näiden vastaavuuden vuoden 2019 
tilikirjanpitoon. Yhdistyksen toimintaa on johdettu pääasiassa moitteettomasti sekä yhdistyksen 
sääntöjen määräämän tarkoituksen mukaisesti. 
 
Merkitään tiedoksi seuraavat puutteet:  
 

1. Yhden laskun maininta puuttui pöytäkirjasta 
o Lentopallosarja (189 EUR, maksettu 25.11.2019, hyväksytetty kuitenkin hallituksen 

puheenjohtajalla) 
2. Kolmen vuosijuhlaedustuksen maksua ei ole mainittu pöytäkirjoissa. 
3. Nekroosin tilavuokran hinnaksi oli jäänyt merkintä “YY euroa” (PK 7/2019) 
4. Useampien laskujen ja kuluanomusten määriksi oli merkitty vääriä summia pöytäkirjoissa, 

mutta kaikki oli kuitenkin maksettu oikein. Nämä kirjausvirheet oli myös itse huomattu ja 
oikaistu yhtä lukuun ottamatta myöhemmässä pöytäkirjassa (PK 31/2019). 

5. Takaisinmaksuja esimerkiksi virheellisistä osallistumismaksuista, vaikkakin perusteltuja, ei 
ollut kirjattu pöytäkirjoihin selvästi. 

6. Kaksi pöytäkirjan liitettä puuttui, mutta ne kuitenkin toimitettiin pyydettäessä pikimmiten. 
o PK 21/2019: Liite 2: Tiedotuskyselyn kooste 
o PK 26/2019: Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista 

7. Pöytäkirjoista puuttui toistuvasti läsnäololistauksesta ihmiset, joita ei ollut kutsuttu 
kokouksiin, mutta joille oli kuitenkin myönnetty puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

8. Ansiomerkkien saajia ei ole listattu vuoden aikana yhdessäkään pöytäkirjassa - on 
ainoastaan mainittu, että ansiomerkin saajat on hyväksytty. 

 
Lisäksi seuraavista dokumenteista puuttuu allekirjoituksia: 
 

1. PK 9/2019 sekä Vuosikokous 2019, Tilinpäätös 2018  
o Puuttuu allekirjoitukset: hallitus 2019 + Tuomas Poutanen 

2. PK 12/2019 puuttuu allekirjoitus Maija Vahteristo 
3. PK 22/2019 puuttuu allekirjoitukset Markus Toivonen ja Antti Huttunen 
4. PK 26/2019 puuttuu allekirjoitus Markus Toivonen  
5. PK 31/2019 puuttuu allekirjoitus Maija Vahteristo 
6. PK 37/2019 puuttuu allekirjoitus Markus Toivonen  
7. Tilinpäätös 2019  

o Puuttuu allekirjoitukset: hallitus 2020 
 
Lisäksi merkitään tiedoksi seuraavat dokumentoinnin selkeyttämiseen liittyvät asiat: 
 

1. Pöytäkirjoissa lukee toistuvasti “käsiteltiin aihetta” tai “puhuttiin aiheesta” ilman tarkempaa 
informaatiota. Kun hallituksen kokouksessa käsitellään jotain asiaa, olisi pöytäkirjaan hyvä 
kirjata myös keskustelussa ilmi nousseita huomioita sekä mahdollinen lopputulema. 

2. Pöytäkirjoihin olisi hyvä merkitä isommat yksittäiset tulot kuten uudet tai uusitut 
sponsorisopimukset sekä talkootyöt. 

3. Hyvää kokouskäytäntöä ei ole uusien päätösasioiden nosto kokouksen asialistalle 
kokouksen aikana tai päätösten tekeminen Muut esille tulevat asiat (META) -kohdassa. Jos 
kokouksen aikana nousee esiin uusi päätösasia ja se ei ole kiireinen, se kannattaa mainita 
META:ssa ja siirtää sen käsittely seuraavaan kokoukseen.  
 



4. Talousasioiden merkitsemisestä pöytäkirjoissa 
1. Maksujen listauksissa - varsinkin AYY:n laskuissa, joita tulee paljon - olisi hyvä 

mainita tapahtuman lisäksi kyseessä olevan tilan nimi sekä tapahtuman 
päivämäärä.  

2. Laskujen ja kuluanomusten selitteisiin on hyvä kiinnittää huomiota. Mitä tarkemmin 
ne on selitetty, sitä parempi. Esimerkiksi “S’napsin 1/2019 painokulut” on parempi 
kuin pelkästään “S’napsin painokulut”.  

3. Jaettavien (esim. tilavuokra menossa puoliksi jonkun muun killan kanssa) tai 
takaisin maksettavien laskujen (esim. Meioosin tilavuokra) yhteydessä olisi hyvä olla 
selkeät merkinnät pöytäkirjoissa. Tällöin näkyisi selkeämmin, kuinka paljon on killan 
todellinen osuus maksusta.  

4. Mikäli kulukorvaushakemus hylätään, olisi hylkäyksen syy hyvä kirjata ylös myös 
pöytäkirjaan. 

 
 
 
Olemme tarkistaneet, että Inkubio ry:n toiminta vuonna 2019 on ollut yhdistyksen 
tarkoituksenmukaista ja yhdistyksen tilejä on käsitelty asianmukaisesti. Yksikään esitetyistä 
huomioista ei ole luonteeltaan vakava ja maininnat annetaan tiedoksi selkeämpää kirjanpitoa, 
pöytäkirjatoimintaa ja toiminnan avoimuutta silmällä pitäen. 
 
Toiminnantarkastajat eivät näe esteitä tilinpäätöksen hyväksymiselle ja vastuuvapauden 
myöntämiselle.  
 
Espoossa, 4.3.2020 
 
 
 
________________________________                     ________________________________  
Vilma Kahri, toiminnantarkastaja  Emilia Paltta, toiminnantarkastaja 
 


