
Vastuullisena  
vaikuttajana 

yhdistyksessä 
Kouluttajana Petri Toikkanen, 

Osana yhteistä ratkaisua 

▪ Kouluttaja, valmentaja  
▪ Tradenomi (YAMK): johtaminen, strategiat, kehittäminen, 

hallinto ja laskentatoimi 
▪ Kouluttanut ja valmentanut  

yhdistyksiä ja järjestöjä  
vuodesta 2008 alkaen 

▪ Päätyönä järjestöjen strategiat ja strateginen 
kehittäminen  

▪ Yhdistysaktiivi. Vuosien mittaan puheenjohtajana, 
sihteerinä, hallituksen jäsenenä, taloudenhoitajana ja 
toiminnanjohtajana. 

Petri Toikkanen

Osana yhteistä ratkaisua

Olemme valmennustalo, joka auttaa muutoksessa, 
saamaan ihmiset mukaan ja saavuttamaan tavoitteet.  

Valmennamme, fasilitoimme ja koulutamme. Tuemme 
organisaatioita, johtajia, työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
muutoksessa uuteen, parempaan ja kestävämpään.  

Osallisuus on sekä toimintamme tärkein arvo, että 
vahvuutemme, joka erottaa meidät monista muista. 

 
 

@osanaratkaisua

www.osana.fi

facebook.com/osanaratkaisua

ja



Päivän tehtävä

Tehdä tarkastuslista 
omalle yhdistyksellesi

Tarkastuslista sisältää

1) Yhdistyksen talouden ja hallinnon 
ongelmia 
2) Mitä haluat tämän koulutuksen aikana 
saada selville? 
3) Tarkistuslista parannettavista asioista

Kirjoita näitä ylös.  
Nämä on paikkoja, jossa usein on 

parantamisen varaa.

Tarkasta tämä -diat
Pelisäännöt

● Kouluttajan tehtävä on auttaa 
● Palautetta reilusti ja runsaasti 
● Huonoja ideoita ei ole olemassa 
● Kunnioitetaan toisten näkemystä ja tekemistä 
● Kaikki luottamuksellista



Vastuullisena  
vaikuttajana 

yhdistyksessä 
Kouluttajana Petri Toikkanen, 

Osana yhteistä ratkaisua 

Perustana 
• Yhdistyslaki 
• Kirjanpitolaki  
• Kirjanpitoasetus 
• Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet 
• Tilintarkastuslaki 
• Henkilötietolaki 
• Arvonlisäverolaki 
• Laki elinkeinotoiminnan verottamisesta 
• Jne…….

Peruskäsitteet
Yhdistys, mikä se on?

▪ 3 jäsentä 
▪ Aatteellinen tarkoitus 
▪ Sen toiminta on tarkoitettu pysyväksi



Aatteellinen tarkoitus
▪ Tietyn aatesuunnan edistäminen 
▪ Jonkun ryhmän etujen valvonta 
▪ Hyväntekeväisyys 
▪ Palvelujen tuottaminen jäsenille tai muille 
▪ Yhdessäolon lisääminen 

Yhdistys on yleisnimi
Voidaan kutsua muun muassa: 

• Järjestö 
• Liitto 
• Klubi 
• Seura 
• Osasto 
• Kerho

Yhdistymisvapaus
▪ Perustuslaissa määritelty “Jokaisella on on 

yhdistymisvapaus” 
▪ Tämä antaa oikeuden 

▪ Perustaa yhdistys 
▪ Pyrkiä jäseneksi yhdistykseen 
▪ Olla kuulumatta yhdistykseen 
▪ Osallistua yhdistyksen toimintaan 
▪ Erota yhdistyksestä milloin hyvänsä

Rekisteröimätön yhdistys
▪ Ei ole oikeushenkilö 
▪ Samalla tavalla tiettyä tarkoitusta varten 

perustettu kuin ry:kin 
▪ Yhdistyslain määräyksistä monet koskevat 

myös rekisteröimättömiä yhdistyksiä



Rekisteröity yhdistys
▪ Merkitty yhdistysrekisteriin 
▪ “rekisteröity yhdistys” tai “ry” 
▪ Syntyy kun merkitty rekisteriin, ei vielä paperin 

jättämisellä 

Rekisteröity yhdistys
▪ Oikeushenkilö 

▪ Vastaa sitoumuksistaan 
▪ Voi tehdä sitoumuksia 
▪ Voi hankkia oikeuksia 
▪ Olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muun viranomaisen 

kanssa asioidessa 
▪ Voi harjoittaa elinkeinoa (ei kuitenkaan voi olla ainut 

tarkoitus)

Yhdistyksen jäsen
▪ Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ts. 

ihminen tai organisaatio 
▪ Voi olla alta 15-vuotias (ei kuitenkaan 

perustajana)

Yhdistyksen nimi
▪ Ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa  

▪ Kotipaikasta 
▪ Oikeushenkilömuodosta 

▪ Pitää erottua jo olemassaolevien yhdistysten 
nimistä



Toimielimet
▪ Yhdistyksen kokous 
▪ Hallitus 
▪ Tilintarkastajat / toiminnantarkastajat 
▪ Lisäksi voi olla valtuusto/edustajisto, joka 

käyttää lähes kaikkea sitä valtaa mitä 
yhdistyksen kokouskin

Hallitus

Hallitus, mikä se on?
▪ Vähintään 3 jäsentä 
▪ Kokoonpanon määrä tulee säännöistä 
▪ Yhden on oltava puheenjohtaja 
▪ Voidaan käyttää muitakin nimityksiä kuin 

hallitus esimerkiksi 
▪ Johtokunta 
▪ Toimikunta

Jäsenkelpoisuus hallitukseen
▪ Henkilön tulee olla vähintään 15-vuotta 

täyttänyt 
▪ Ei saa olla konkurssissa (Oikeusrekisterikeskus ylläpitää 

rekisteriä, josta voi tilata otteet) 

▪ Saa olla toisen maan kansalainen (paitsi 
puolueissa, puoluelaki 7a §) 

▪ Kokoonpanon määrä tulee säännöistä 

Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen 
jäsen!



Hallituksen jäsenen valta
▪ Päätösvaltaa 
▪ Vaikutusvaltaa 
▪ Tietoon perustavaa valtaa

Edustaminen
▪ Hallitus edustaa yhdistystä 
▪ Käytännössä tarkoittaa lakisääteistä 

edustamista -> nimenkirjoittaja edustaa 
hallitusta 
▪ Esimerkiksi jos tarvitsee toimittaa tärkeä kirje 

yhdistykselle, vaikka haaste tai eroilmoitus, se pitää 
osoittaa hallitukselle (hallituksen kokoukselle) tai 
nimenkirjoittajalle

Nimenkirjoittajat
▪ Edustavat yhdistyksen hallitusta 
▪ Nimenkirjoitus oikeus tulee suoraan säännöistä

Puheenjohtaja
▪ Tulee olla täysivaltainen 

▪ Eli 18-vuotta täyttänyt 
▪ Ei saa olla holhouksen alla 

▪ Tulee olla Suomen kansalainen 
▪ Kotipaikan tulee sijaita Suomessa



Hallituksen jäsen oikeudet
▪ Saada kokouskutsu 
▪ Saada taustatietoja 
▪ Saada haluamansa asia hallituksen käsittelyyn 
▪ Olla ottamatta kantaa jokaiseen asiaan ja olla 

osallistumatta jonkin määrätyn asian käsittelyyn 
▪ Sanoa mielipiteensä 
▪ Tulla kuulluksi 
▪ Jättää päätökseen eriävä mielipide tai 

vastalause

Tiedonsaantioikeus

▪ Tiedonsaantioikeus perustuu siihen vastuuseen mitä 
hallitustyöhön liittyy. Jotta voi toimia vastuullisesti ja tehdä 
päätöksiä, tulee olla käytettävissä riittävä määrä tietoa.  

▪ Tiedonsaantioikeus koskee: 
• Jäsenluettelo 
• Työsopimukset 
• Sopimukset 
• Kaikki yhdistyksen pöytäkirjat 
• Tiliasiakirjat 

Harvoin kukaan muistaa  
käyttää näitä oikeuksiaan!

Varajäsenet
▪ Henkilökohtainen varajäsen 

▪ Osallistuu kun varsinainen on estynyt. Yleensä 
hyvä, että varsinainen jäsen kutsuu hänet paikalle 

▪ Yleisvarajäsen 
▪ Täyttää kenen tahansa estyneen varsinaisen 

jäsenen paikan esitys- ja äänioikeudellisena 
▪ Yleisvarajäsenet kutsutaan yleensä kaikki 

automaattisesti

Toimikausi
▪ Yhdistyksen säännöt määrittävät 
▪ Toimikausi alkaa säännöissä määritettynä 

ajankohtana 
▪ Yhdistyksellä on aina hallitus = tehtävät 

hoidetaan niin kauan että uusi hallitus on valittu 
▪ Hallitus voidaan erottaa epäluottamuksen 

vuoksi 
▪ Hallituksen jäsenen erotessa hänen toimikausi 

päättyy heti kun tieto on tullut hallitukselle



Kokoussääntö
▪ Kokoussääntö on vapaaehtoinen asiakirja 
▪ Tarkoituksena kokousten sujuvuuden 

parantaminen 
▪ Voidaan määritellä asioita kuten: 

▪ Kokouksen kesto 
▪ Puheenvuorojen pituudet 
▪ Esityslistan tekeminen, kuka tekee mitäkin 
▪ Pöytäkirjan kirjoittaminen 
▪ Päätöksistä viestintä 
▪ Etäosallistumisen mahdollisuus

Onko kokoussääntö olemassa? 
Olisiko siitä hyötyä teille?

Tarkasta tämä

Yhdistyksen hallitus vastaa
• Hallituksen tulee hyväksyä kaikki yhdistyksen 

menot 
• Hallitus valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen 

yhdistyksen kokoukselle hyväksyttäviksi 
• Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 
• Usein hallituksen keskuudesta valitaan 

taloudenhoitaja, joka vastaa käytännössä esim. 
laskujen maksusta.  

• Lopullinen vastuu on aina koko hallituksella

Luottamushenkilön vastuut
▪ Parlamentaarinen vastuu 

▪ Pitää nauttia valisijoiden luottamusta 
▪ Vahingonkorvausvelvollisuus 

▪ Jos on tahallisesti tai huolimattomuuttaan 
aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle 

▪ Myös osallistumattomana voi tulla 
vahingonkorvausvelvolliseksi 

▪ Rikosoikeudellinen vastuu 
▪ jos tekee jotain laitonta esimerkiksi kavallus tai 

varastaminen



Luottamushenkilön vahinkovastuu
▪ Käytännössä pitää tumpeloida ankarasti, että 

tulisi korvausvelvolliseksi 
▪ Äärimmäisen harvinaista, että 

vahingonkorvausvaateita esitettäisiin 

Asiantuntijan vinkki:  
Jos teet tyhmiä päätöksiä, niin tee ne huolellisesti

Salassapitovelvollisuus
▪ Hallituksen jäsenellä on salassapitovelvoite 
▪ Koskee kaikkea luottamuksellista aineistoa ja 

tietoa 
▪ Tarkoittaa muun muassa 

▪ Sopimuksia, joiden paljastaminen haittaisi 
yhdistyksen etua 

▪ Henkilötietolain alaisia asioita 
▪ Valmistelussa olevia asioita, joiden käsittelyä 

julkisuus voisi haitata



Onko ohjeistus salassapidettävistä 
asioista olemassa?

Tarkasta tämä
Hallituksen tehtävät lain mukaan

1.Jäsenluettelon pitäminen 

2. Yhdistyksen ja valtuutettujen kokouksen  
koollekutsuminen 

3. Erillisen äänestyksen järjestäminen 
4. Erillisen äänestyksen pöytäkirjan laatiminen 
5. Yhdistyksen edustajan toimiminen

Hallituksen tehtävät lain mukaan
6. Taloudesta huolehtiminen 

7. Yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen  
konkurssiin 

8. Tilin- ja toiminnantarkastajien avustaminen 
9. Tilinpäätöksen allekirjoittaminen

Näitä hallitus voi lain mukaan hoitaa
1. Jäsenluettelotietojen luovuttaminen ulkopuolisille 
2. Jäsenten hyväksyminen yhdistykseen, ellei säännöt 

toisin määrää 
3. Jäsenten erottaminen 
4. Kanteen nostaminen yhdistystä vastaan, jos 

yhdistys on tehnyt moitteenvaraisen tai mitättömän 
päätöksen 

5. Nimenkirjoitusoikeuden antaminen, jos säännöissä 
on niin määrätty 

6. Yhdistyksen omaisuuden myyminen, vaihtaminen 
tai kiinnittäminen 

7. Toimia purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä



Hallituksen muut tehtävät

Se 95% ajasta vievä duuni 
1. Kokousten tai äänestysten valmistelu 
2. Yhdistyksen muu edustaminen 
3. Päätösten toimeenpano 
4. Juokseva asioiden hoito 
5. Rahavarojen ja muun omaisuuden hoito 
6. Sisäisen toiminnan johto ja valvonta 
7. Aloitteiden tekeminen yhdistyksen toiminnan 

kehittämiseksi

Päätöksenteko

Esteellisyys
▪ Kun päätös saattaa olla 

ristiriidassa henkilön 
yksityisen edun kanssa 

▪ Esimerkiksi  
▪ Hyötymällä itse taloudellisesti 

päätöksestä 
▪ Henkilöjääviys “läheinen 

henkilö tai tunnettu vihamies” 
hyötyy päätöksestä

Esteellisyys
▪ Esteellisyyden kanssa 

kannattaa olla mieluummin 
liian varoinen, kuin joutua 
ongelmiin 

▪ Henkilö itse vastaa 
jääväämisestään!



Yhdistyksen kokoukset
▪ Hallitusjäsen ei voi olla päättämässä 

yhdistyksen kokouksessa 
▪ Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinnasta 
▪ Tilinpäätösen vahvistamisesta 
▪ Vastuuvapauden myöntämisestä, siltä ajalta kun 

ollut itse vastuullisena 

▪ Periaatteena on, että jos paikalla ei ole yhtään 
esteetöntä, niin kukaan ei ole silloin esteellinen

Yhdistyksen päätökset
▪ Ovat aina “lopullisia”.  
▪ Niitä ei voi kumota kuin 

yhdistys itse (paitsi jos on 
ollut mitätön päätös, eli 
päätös, joka rikkoo 
sääntöjä tai lakia)

Yhdistyksen yksimielinen päätös
Uuden yhdistyslain mukaan yhdistyksen: 
• On mahdollista tehdä yksimielinen 

päätös jostain tietystä asiasta 
• Yksimielisyys tarkoittaa, että kaikki 

jäsenet ovat samaa mieltä.  
• Käytännössä toimii vain pienissä 

yhdistyksissä, koska kaikkien jäsenten 
täytyy allekirjoittaa päätös

Etäosallistuminen
▪ Syyskuussa 2010 hyväksytyn yhdistyslain 

muutoksen myötä päätöksiä voidaan tehdä 
etäosallistumalla 

▪ Etäosallistuminen tarkoittaa postia, 
tietoliikenneyhteyttä (videoneuvottelu) tai 
tietoteknistä apuvälinettä (esim. sähköposti). 

▪ Sama käytäntö koskee myös hallitusta 
▪ Mahdollisuus etäosallistumiseen tulee olla 

mainittuna kokouskutsussa ja säännöissä



Hallituksen päätökset
▪ Enemmistö päättää 
▪ Etäosallistuminen mahdollista 
▪ Hallituksen päätöstä ei voi kuitenkaan 

tehdä puhelimella, soittamalla kaikki läpi 
yksitellen. Jos on pakko näin menetellä ja 
toimeenpanna joku asia heti, pitää päätös 
hyväksyttää myöhemmin hallituksen 
kokouksessa.

Mitätön päätös
▪ Päätös on mitätön jos se  

▪ Loukkaa sivullisia 
▪ Loukkaa jäsenten yhdenvertaisuutta olennaisesti 
▪ Loukkaa jäsenen oikeuksia, jotka on säännöissä 

määritellyt (esim. Jäsenvuosien perusteella kertyvät 
edut, jotka on sääntöihin kirjoitettu) 

▪ On tehty Suomen lain ja säädösten vastaisesti 
▪ On tehty yhdistyksen sääntöjen vastaisesti

Pöytäkirjoihin maininta
▪ talousarvioesityksen käsittely hallituksessa 
▪ poikkeamat talousarviosta (isot poikkeamat kannatta viedä 

yhdistyksen kokouksen päätettäviksi) 
▪ tilinpäätöksen käsittely ja allekirjoitus 
▪ pankkitilin avaaminen 
▪ pankkitilin lopettaminen 
▪ tilien käyttöoikeus 
▪ jos yhdistyksellä on käteisrahaliikennettä, hallituksen tulee 

vahvistaa kassassa pidettävien varojen enimmäismäärä 
▪ lainan ottaminen (jos laina ei liity selkeästi yhdistyksen 

kokouksessa hyväksyttyyn talousarvioon, on viisainta tehdä 
päätös yhdistyksen kokouksessa)

Pöytäkirjoihin maininta
▪ varojen lainaaminen ja sijoittaminen (jos kyse isoista summista 

suhteessa yhdistyksen talouteen, on viisainta tehdä päätökset 
yhdistyksen kokouksessa) 

▪ käyttöomaisuuden hankinnat vaikka tapahtuisivat hyväksytyn 
talousarvion puitteissa 

▪ poistot yhdistyksen saatavista 
▪ suoritettujen keräysten ja varainhankintakampanjoiden 

yhteenvedot 
▪ jätetyt avustushakemukset ja saadut avustuspäätökset 
▪ saadut avustukset ja lahjoitukset 
▪ työntekijän palkkaaminen ja työehdot



Onko pöytäkirjoissa mainittu edellä tulleet 
asiat? Onko näistä olemassa lista, joka on 
aina kokouksissa mukana?

Tarkasta tämä Rekisterit

Jäsenrekisteri
▪ Tulee sisältää jokaisen jäsenen täydellinen 

nimi ja kotipaikka 
▪ Henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus 

(GDPR) säätelee 
▪ Jäsenrekisteri on henkilötietolain mukainen 

“henkilörekisteri”

Henkilörekisteri
▪ Henkilötietolaissa on henkilörekisteri 

määritelty tarkoittavan 
käyttötarkoituksensa vuoksi 
yhteenkuuluvista merkinnöistä 
muodostuvaa henkilötietoja sisältävää 
tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai 
kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn 
avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, 
luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla 
tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat 
tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta.



Henkilörekisteri
▪ Henkilörekisteri on siis käytännössä: 

▪ Atk-järjestelmässä (Excel-taulukko, 
jäsenrekisteriohjelma, nettisovellus..) 

▪ Manuaalirekisteri (kortisto, jäsenmappi, 
luettelo…)

Henkilörekisteri
▪ Käyttötarkoitussidonnaisuus 

▪ Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan 
käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin 
rekisteri on tarkoitettu, eli sen mukaisesti mitä 
on kirjattuna rekisteriselosteeseen 

▪ Rekisteriseloste on ”asiakaslupaus” 
▪ ”Näin käsittelemme sinun jäsentietojasi” 

▪ Rekisterin käyttötarkoitusta ei voida muuttaa 
olennaisesti ilman rekisteröityjen 
nimenomaista suostumusta

Jäsenrekisteri
▪ Rekisterissä tulee olla vain tietoja jotka ovat 

rekisterinpitäjän toiminnan kannalta 
tarpeellisia tietoja 

▪ Henkilötietojen käsittely pitää olla 
perusteltua 
▪ Kuka käsittelee 
▪ Mihin hän tietoja käyttää 
▪ Miten rekisteri on suojattu

Rekisteriseloste
▪ Pitää laatia jokaisesta henkilörekisteristä 
▪ Seloste tulee olla kenen tahansa saatavilla, 

niin pyydettäessä 
▪ Sisältää 

▪ Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot (yhdistyksen 
tiedot+yksi vastuuhenkilö) 

▪ Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
▪ Kuvaukset rekisteröityjen ryhmästä ja ryhmistä sekä 

näihin liittyvistä tiedoista ja tietoryhmistä 
▪ Tiedot mihin tietoja luovutetaan 
▪ Kuvaus suojauksen periaatteista



Jäsenrekisterin hoito  
ulkopuolisella taholla

▪ Jos rekisterin hoito on annettu ulkopuolisen 
kuten esimerkiksi liiton hoidettavaksi: 
 Tarvitaan aina selkeä päätös, mistä 
selviää miten henkilötietoja käsitellään, 
kenellä on lopullinen vastuu esimerkiksi 
tietoturvasta ja miten tietoja luovutetaan.  
 yhdistyksen kannattaa ottaa liiton 
rekisteriseloste ja liittää se omaan 
pöytäkirjaan, jossa on päätetty antaa 
jäsenrekisterin hoito liitolle.

Henkilötunnukset
▪ Todella harvoin tarvetta pitää rekisterissä 
▪ Nimi ja syntymäaika yksilö henkilöt riittävän 

hyvin 
▪ Jos säilytetään, niin lisää suojauksen ja 

käsittelyn ohjeistamisen tarvetta

Arkaluontoiset tiedot
▪ Tiedot sairaudesta, poliittisesta kannasta, 

uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 
rikoksesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisestä 
alkuperästä, ammattiliittoon kuulumisesta tai 
sosiaalihuollon tarpeesta 

▪ Vain silloin kun  
▪ Yhdistyksen tarkoitus liittyy arkaluontoiseen tietoon 
▪ Henkilöllä itsellään on erityinen syy tiedon käsittelyyn 

▪ Voidaan käsitellä  yksilön omalla suostumuksella 
tai jos yksilö on itse antanut tiedon julkiseksi

Omien tietojen tarkastelu
▪ Jokaisella jäsenellä on oikeus nähdä omat 

tietonsa 
▪ Jokaisella on oikeus tietää miten ja missä 

yhteydessä hänen henkilötietojaan 
käsitellään


