
 

 

            

 

 

Alueelliset toiminnantarkastajat osastoihin 

Punaisen Ristin maine ja kansalaisten luottamus toimintaa kohtaan on kaikkien 

järjestöyksiköiden yhteinen menestystekijä. Tähän liittyen myös tarkastusjärjestelmän 

toteutustapaan on kiinnitetty huomiota.  

Osastojen toiminnantarkastus on keskeinen osa tarkastusjärjestelmää. Järjestön 

tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet kokouksessaan järjestön alueellista 

toiminnantarkastusmallia, jolla pyritään yhdenmukaistamaan osastojen 

toiminnantarkastusten toteuttamista. 

Tämän kirjeen lopussa lisätietoa osastojen alueellisesta toiminnantarkastusmallista 

 

Alueellisten toiminnantarkastajien koulutus Turussa 14.4.2018 

Varsinais-Suomen alueen osastoille järjestetään alueellinen toiminnantarkastajien 

koulutus lauantaina 14.4.2018 Turussa. Koulutuksessa käydään läpi monipuolisesti niitä 

asioita, jotka toiminnantarkastajien tulee huomioida tarkastuksia tehdessään, 

koulutuspäivän ohjelma seuraavalla sivulla..  

Koulutukseen ovat tervetulleita nykyiset osastojen toiminnantarkastajat, mutta toiveena 

on että mukaan löydetään myös uusia ihmisiä, joille useamman osaston 

toiminnantarkastajan toimiminen voisi olla sopiva, kiinnostava vapaaehtoistehtävä. 

Toiveena on, että koulutukseen osallistuvat voisivat toimia jatkossa useamman osaston 

toiminnantarkastajina, mikä yhdenmukaistaa käytäntöjä eri osastoissa ja koko 

järjestössä.  

Kouluttajina al päivässä toimivat osastokirjanpidon tiiminvetäjä Liisa Karhu ja sisäinen 

tarkastaja Carita Granat SPR keskustoimistosta. 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 4.4.2018 tämän linkin kautta: 

www.lyyti.in/Toiminnantarkastajat_Turku 

Lisätietoa toiminnantarkastuksesta saa keskustoimistosta:  

sprosastokirjanpito@redcross.fi  

 

Tervetuloa koulutukseen!  

http://www.lyyti.in/Toiminnantarkastajat_Turku
mailto:sprosastokirjanpito@redcross.fi


Alueellisten 

toiminnantarkastajien  

koulutus 

 
Lauantai 14.4.2018 klo 9.00 – 16.00 

SPR Varsinais-Suomen piirin Koulutuskakkonen 

Os. Yliopistonkatu 24 A, 2. krs, Turku 

 

Kouluttajat: Liisa Karhu ja Carita Granat, SPR keskustoimisto 
 

Päivän ohjelma 
 

8.30   Aamukahvia tarjolla  

9.00  -   Tervetuloa 

  -   SPR:n arvot, toiminta ja toimintalinjaus 

-   Talouden perusteet, osastojen toimintaa ohjaavat  
     säännöt ja ohjeet 

- Yleisesti tilin- ja toiminnantarkastuksesta 

- Toiminnantarkastajan rooli 

- SPR:n osastojen toiminnantarkastus 

- Tarkastussuunnitelma 

-   Tarkastuksen suorittaminen ja sisältö 

12.00   Lounastauko 

  -   Toiminnantarkastuksen raportointi 

  -   Tarkastuksen haasteet 

  -   Tuki toiminnantarkastajille ja korvaukset 

 -   RedNet, materiaalipankki 

 -   Koulutukset, neuvonta, yhteyshenkilöt 

          -   Korvaukset, M2 

15.45 Päivän yhteenveto ja päätös 

16.00 Hyvää kotimatkaa 

 

       Yhteistyössä:    

 



 

OSASTOJEN ALUEELLINEN TOIMINNANTARKASTUSMALLI 
 
Vahvistamme tukitoimia osastojen talouden hoidossa: 

 Parannamme ja päivitämme ohjeistusta  

 Annamme neuvontatukea ja talouskoulutusta 
 Keskustoimiston talousyksikkö tarjoaa kirjanpidon ja taloushallinnon 

palveluita myös osastoille. 

 
Alueellisesti toteutettava toiminnantarkastus on myös osa osastojen talouden 

tukitoimia. Toimintamallilla varmistetaan järjestön yhtenäinen tarkastus-käytäntö 
ja se on osa koko järjestön riskienhallintaa.  

 
 

Alueellinen toiminnantarkastaja  
 

 On luonnollinen ja täysi-ikäinen henkilö. 
 Hänellä on sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin 

osaston toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. 
 On objektiivinen ja riippumaton. 

 Toimii vapaaehtoisperiaatteella, aiheutuneet matkakulut korvataan 
 Saa koulutuksen ja tuen työhönsä: 

 koulutukset 2018 piirien alueilla 

 jatkossa koulutuksia kerran vuodessa tai tarpeen mukaan 
 jatkuva tuki ja sähköinen koulutus- ja työkalupaketti, josta löytyvät 

yksityiskohtaiset ohjeet ja työpaperit tarkastuksen tueksi ja 
suorittamiseksi.  

 Osastot valitsevat toiminnantarkastajan koulutetuista alueellisista 
toiminnantarkastajista. 

 Jos toiminnantarkastaja on SPR:n jäsen, hän ei pääsääntöisesti tarkastaisi 
sen osaston toimintaa, jossa hän on jäsenenä.  

 Toivotaan sitoutuvan tarkastustoimintaan 2 – 4 vuodeksi.  
 Tarkastaisi eri osastoja toimikautensa aikana, mikä lisää tarkastuksen 

riippumattomuutta ja objektiivisuutta.  
 

 Antaa tarkastuskertomuksen osaston jäsenistölle. 
 Raportoi osaston hallitukselle ja piirin toiminnanjohtajalle osastojen 

talouden ja toiminnan edelleen kehittämiseksi 

 
Kustannukset 

 
Alueellisen toiminnantarkastuksen kuluja ei veloiteta osastoilta, kulut kattavat 

piirit (50%) ja keskustoimisto (50%) yhdessä tasaosuuksin. 
 

Lisätietoa: sprosastokirjanpito@redcross.fi. 


