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Kirjallisuutta ja muistiinpanoja ei saa pitaa esilla.
Vastauspaperiin on kirjoitettava selvasti nimi, opiskeljjanumero, osasto
ja vuosikurssi.
Epaselvalla kasialalla kirjoitettuja vastauksia ei arvostella.

Harjoitustyosta
Harjoitusty6 suoritetaan toimimalla vuoden mittainen toimikausi rekister6idyn yhdistyksen,
ylioppilaskunnan alayhdistyksen tai TurVoKe ry:n lajjjaoston rahastonhoitajana tai taloudesta
vastaavana henkil6na. Vuoden 2008 aikana harjoitusty6n voi palauttaa henkil6, joka on
toiminut rahastonhoitajana vuonna 2007 tai 2008 paattyneella tilikaudella. Harjoitusty6
voidaan tehda yhdistyksessa, jos ainakin kaksi seuraavista ehdoista tayttyy:
• Yhdistyksen yhteenlasketut tuotot kyseiselta tilikaudelta ovat vahintaan 840 euroa
Yhdistyksen taseen loppusumma kyseisen tilikauden lopussa on vahintaan 840 euroa
• Yhdistyksen jasenmaara tilikauden lopussa on vahintaan 30.
Harjoitusty6n hyvaksytty suorittaminen tuottaa yhden Iisaopintopisteen.
Harjoitusty6t korjaa Tuomas Rissanen, tuomas.rissanen@tutfi.

Vastaa seuraaviin monivalintatehUiviin valitsemalla oheiselta erilliselta
vastauslomakkeelta oikea vastaus. Jokaiseen kohtaan on yksi oikea vastaus, joka
tuottaa +1 pistetta. Vaara vastaus ja vastaamatta jattaminen tuottavat 0 pistetta.
1. Mika seuraavista vaitteista on vaarin?
a) Rekisteroity yhdistys voidaan haastaa oikeuteen, mutta rekisteroimatonta
yhdistysta ei voida, vaan haaste kohdistuu sen hallituksen jasenille.
b) Rekisteroity yhdistys voi ostaa tietokoneen, mutta rekisteroimaton yhdistys
eivoi.
c) Rekisteroity yhdistys voi ostaa osakkeita, mutta rekisteroimaton yhdistys ei
voi.
d) Yhdistyslaki koskee seka rekisteroityja etta rekisteroimattomia yhdistyksia.
e) Rekisteroimattoman yhdistyksen hallituksen jasenet vastaavat yhdistyksen
sitoumuksista henkilokohtaisesti.
2. Mika seuraavista vaitteista on oikein?
a) Yhdistyksen jasenella on oikeus saada kopio yhdistyksen jasenrekisterista.
b) Suoramarkkinointiyrityksella on oikeus saada kopio yhdistyksen
jasenrekisterista.
c) Yhdistyksen jasenella on oikeus kieltaa nimensa laittaminen yhdistyksen
matrikkeliin.
d) Yhdistyksella on oikeus tallettaa jasenrekisteriinsa jasenten henkilotunnus.
e) Jasenrekisteriseloste toimitetaan yhdistysrekisteriin perustamisilmoituksen
liitteena.

3. Mika vaittamista on oikein?
a) Yhdistyksen tilinpaatos tUlee allekirjoittaa viimeistaan tilikauden viimeisena
paivana.
b) Tilinpaatoksen allekirjoittaa hallitus ja yhdistyksen kokouksen
puheenjohtaja.
c) Tilinpaatokseen tUlee tilintarkastajien allekirjoitus.
d) Hallituksen kaikkien jasenten on allekirjoitettava tilinpaatos.
e) Tase-erittelyt ja tilinpaatoksen allekirjoittaa samat henkilot.

4. Mika seuraavista vaitteista on vaarin?
Yhdistyksen harjoittama elinkeinotoiminta kannattaa yleensa siirtaa yhdistyksen
sisalta yhdistyksen omistamaan osakeyhtioon, koska
a) jos osakeyhtio ajautuu konkurssiin, menettaa osakkeenornistaja vain
yhtioon sijoittamansa paaoman.
b) osakeyhtio on tarvittaessa helppo myyda.
c) yhdistyksen asettamisesta selvitystilaan ei ole selkeaa lainsaadantoa,
mutta osakeyhtion asettamisesta on.
d) yhdistys ei voi menna konkurssiin, mutta osakeyhtio voi.
e) yhdistys ei meneta yleishyodyllisyyttaan, vaikka elinkeinotoiminta olisikin
laajaa.
5. Mika seuraavista ei ole totta?
Yhdistyksen tuloslaskelmassa
a) kannetut jasenmaksut sijoitetaan varainhankinnan paaryhmaan
b) myyjaisissa myytyjen piparkakkutalojen myyntituotot sijoitetaan
varainhankinnan paaryhmaan
c) myyjaisissa myytyjen piparkakkutalojen raaka-ainekulut sijoitetaan
varainhankinnan kulujen ryhmaan.
d) dopinginvastaisen mielenosoituksen jarjestamiseen Oy Veikkaus Ab:lta
saatu avustus sijoitetaan yleisavustuksiin.
e) yhdistyksen saama suurehko lahjoitus sijoitetaan satunnaisten tuottojen
ryhmaan.
6. Mika seuraavista vaitteista on oikein?
a) Tilintarkastuksessa kaydaan lapi koko yhdistyksen kirjanpitomateriaali.
b) Tilintarkastajat ovat vastuussa siita, etta yhdistyksen omaisuus on
riittavasti vakuutettu.
c) Yhdistyksen hallituksen jasen saa toimia tilintarkastajana.
d) Tilintarkastajien allekirjoittama tilintarkastuspoytakirjaa esitetaan
yhdistyksen kokoukselle.
e) Tilintarkastuksen yhteydessa arvioidaan, kuinka hyvin yhdistyksen toiminta
on noudattanut vahvistettua toimintasuunnitelmaa.
7. Mika seuraavista vaitteista on oikein ?
a) Tilinpaatoksen allekirjoittaa kyseisen tilikauden ajan rahastonhoitajana
toiminut henkilo.
b) Tilinpaatos tulee allekirjoittaa neljan kuukauden kuluessa tilikauden
paattymisesta.
c) Tilinpaatos sidotaan tasekirjaan, joka tulee sailyttaa kuusi vuotta tilikauden
paattymisesta lukien.
d) Pienen yhdistyksen ei tarvitse liittaa tilinpaatokseen selvitysta yhdistyksen
antamista takauksista.
e) Valitse tama vaihtoehto, jos kaikki vaittamat ovat vaarin.

8. Mika seuraavista vaittamista on totta?
a) Henkil6rekisteriselostetta ei tarvita, jos jasenrekisteri ei ole julkinen.
b) Yhdistyksen valtuustonjasenella on oikeus saada jasenrekisterista
yhdistyksen jasenen kotiosoite.
c) Yhdistyksen valtuuston jasenella on oikeus tietaa, mita tietoja hanesta on
talletettu jasenrekisteriin.
d) Yhdistyksen valtuuston jasenella on oikeus lukea yhdistyksen hallituksen
kokouksen p6ytakirja.
e) Yhdistyksen valtuuston jasenella on oikeus tutustua yhdistyksen tekemiin
sopimuksiin.
9. Mika seuraavista vaittamista on totta?
a) Jos yhdistyksen hallituksen jasenelle maksetaan palkkiota, on yhdistyksen
kokouksen huomioitava ty6ehtosopimuksen mukainen irtisanomisaika
hallitusta erotettaessa.
b) Yleishy6dyllisen yhdistyksen ei tarvitse pidattaa maksamistaan palkoista
ennakkoa, joka tilitetaan verottajalle.
c) Rekister6idyn yhdistyksen on hakeuduttava arvonlisaverovelvolliseksi, jotta
se voisi maksaa palkkaa ty6ntekijalleen.
d) Rekister6ity yhdistys voi olla merkittyna ennakonperintarekisteriin, vaikka
se on yleishy6dyllinen.
e) Yleishy6dyllisen yhdistyksen ei tarvitse maksaa palkan sivukuluja, kuten
elake- ja sosiaaliturvamaksuja.
10. Yhdistyksen tilintarkastajan
a) tulee ornata tutkinto, joka sisaltaa yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus
huomioonottaen riittavasti kaupallisia opintoja.
b) vastuulla on, etta yhdistyksen tilinpaat6s laaditaan.
c) ei tule ottaa vastaan palkkaa tai muuta korvausta tilintarkastuksen
suorittamisesta, jotta hanen riippumattomuutensa ei vaarantuisi.
d) tulee jaavata itsensa yhdistyksen kokouksessa, kun vastuuvapaudesta
tilivelvollisille paatetaan.
e) Valitse tama vaihtoehto, jos kaikki yllaolevat vaihtoehdot ovat vaarin.

Esseekysymykset, enintaan 6 pistetta/tehtava.
Vastaa erilliselle konseptipaperille.
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1. Talkooty6n verotus yhdistyksessa?
2. Rekister6idyn ja rekister6imatt6man aatteellisen yhdistyksen merkittavimmat
yhtalaisyydet ja erot?
3. Millaisia valineita yhdistyksessa paat6svaltaa kayttavalla elimella on tavallisesti
kaytettavissaan yhdistyksen toiminnan suunnittelemiseksi?

