
Toiminnantarkastuskertomus

Wiipurilaisen Osakunnan kokoukselle

Osakuntaneuvoston velvollisuudet
Osakuntaneuvosto vastaa osakunnan hallinnon, kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisestä, 
tilinpäätöksen laatimisesta sekä siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 

Toiminnantarkastajan velvollisuudet
Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa osakunnan talous ja hallinto osakunnan toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että osakunnalle on aiheutunut vahinkoa
tai yhdistyslakia 1989/503 tai osakunnan sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava 
tarkastuskertomuksessa.

Lausunto
Olemme toiminnantarkastajina tarkastaneet Wiipurilaisen Osakunnan kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
1.1.–31.12.2022. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme 
esitämme, että tilinpäätös osoittaa ylijäämää 3674,10 euroa sekä sisältää olennaisilta osin 
osakunnan tuotot, menot, varat, oman pääoman, velat ja osakunnan antamat vakuudet.

Hallinnon tarkastuksessa on havaittu seuraavat poikkeamat:

1.) Vaalikokouksessa (osakunnan kokous 14/22) on valittu pamausmestarin, maakuntasihteerin ynnä
yhdenvertaisuusvastaavan virkaan yksi ja sama henkilö, joka oman ilmoituksensa (ko. kokouksen 
liite 1, osallistujalista) mukaan ei ole ollut yliopistossa läsnä olevana opiskelijana. Osakunnan 
sääntöjen 3 §:n mukaan osakunnan jäsenet ovat läsnä olevia opiskelijoita joko Helsingin 
yliopistossa, jossain muussa pääkaupunkiseudun korkeakoulussa tai joissain tapauksissa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolisissakin korkeakouluissa. Edelleen samassa pykälässä todetaan, että 
”vaalikelpoisia osakunnan virkoihin ovat kaikki jäsenet, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.” 
Edellä mainittujen virkojen osalta osakunnan säännöissä ei määrätä muuta kuin mitä 3 §:ssä on 
todettu. Näin ollen osakunnan kokouksen päätöstä kohdassa 10. on pidettävä sääntöjen vastaisena 
edellä mainittujen virkojen osalta.

2.) Osakunnan sääntöjen 19 §:n mukaan osakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kokouksessa läsnä ollutta kokouksen valitsemaa osakunnan jäsentä seuraavaan osakunnan 
kokoukseen mennessä. Pöytäkirjojen tarkastusmerkintöjen mukaan tätä sääntöä on kuitenkin rikottu
suurimmassa osassa tapauksista. 

Yllä mainitut seikat pois lukien emme ole havainneet, että kukaan osakuntaneuvoston jäsen olisi 
syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaisi seurata vahingonkorvausvelvollisuus osakuntaa
kohtaan tai että osakunnan sääntöjä olisi rikottu.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa toiminnantarkastusaineistoa. Vakuutamme olleemme riippumattomia 
tarkastusta tehdessämme.
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