YHDISTYSHALLINNON
PERUSTEET
PÄHKINÄN KUORESSA

H E I D I KO K KO
H Y V I N K Ä Ä N Y H D I S T Y K S E T RY

MITÄ TEHTÄVIÄ HALLITUKSELLA ON?
• Vastaa että toimintaa toteutetaan
kuten yhdistyksen kokouksissa on päätetty
– Käyttää yhdistyksen rahavaroja viisaasti.
– Valvontavastuu toiminnasta! (rahat ja toiminta)

• Yhdistysten kokousten koollekutsuminen ja
kokouksissa tarvittavien asiakirjojen valmistelu
• Toimintakalenterin rakentaminen, toteuttaminen ja tehtävien
jakaminen tasapuolisesti

• Hallitus kokoontuu 4-12 kertaa vuodessa

MITÄ TEHTÄVIÄ PUHEENJOHTAJALLA ON?
• Puheenjohtaja vastaa että johtamastaan kokouksesta tehdään paikkansa
pitävä pöytäkirja, sihteeri tekee varsinaisen työn (Yhdistyslaki 31§)
• Toimii yhdistyksen nimenkirjoittajana (Yhdistyslaki 36§)
– Tarkasta myös mitä yhdistyksen säännöt määrittelevät nimenkirjoittajista

• Vastaa että Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH)
on paikkaansa pitävät tiedot yhdistyksestä (Yhdistyslaki 52§)
→ www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/muutokset.html

• Kutsuu hallituksen koolle ja johtaa hallituksen kokouksissa puhetta
• Kehittää toimintaa yhdessä muiden kanssa
• Hyväksyy kirjanpidon tositteet ja on tietoinen yhdistyksen
taloudellisesta tilasta

OSAAMINEN JA TIEDOT:
• Vastuu yhdessä tekemisestä
– Suunnitelkaa ajoissa, varatkaa ylimääräistä aikaa
– Jakakaa tehtävät tasapuolisesti, älä tee yksin
– Kuunnelkaa toisianne ja päättäkää yhdessä

• Tunne oman yhdistyksen säännöt
• Tunne riittävällä tasolla lainsäädäntö
– Yhdistyslaki https://www.hyvy.fi/tukea-yhdistyksille/kehitys/
– Tietosuoja-asetus GDPR
• Yksilöitäviä henkilötietoja ei kerätä ilman henkilön lupaa.
• Rekisteriseloste kuvaa esimerkiksi mitä varten tietoja kerätään ja kuka niitä käsittelee.

• Tietoja säilytetään asianmukaisella huolellisuudella, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

– Muu lainsäädäntö esim. kirjanpito- ja arpajaislaki

YHDISTYKSEN TALOUDEN SEURANTA
• Hallituksella on valvontavastuu yhdistyksen
toiminnasta ja kirjanpidosta
→ yhdistyksen varoja käytetään yhdistyksen edun mukaisesti

• Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että
tilinpäätös ja toimintakertomus pitävät paikkansa
• Toiminnantarkastajan raportin perusteella, yhdistyksen kokouksessa
voidaan myöntää hallitukselle vastuuvapaus
– Vastuuvapaus merkitsee, että yhdistys on tyytyväinen hallituksen taloudenpitoon.
Rahat on käytetty niin kuin kuuluukin.

– Vastuuvapautta ei myönnetä jos hallitus tai sen jäsen on aiheuttanut yhdistykselle
merkittävää taloudellista vahinkoa (esim. selvä huolimattomuus, varojen
väärinkäyttö tai kavallus).
– Vastuuvapauden voi myöntää vain henkilö, joka ei ole ollut vastuussa yhdistyksen
hallinnosta.

KIRJANPITOON VOIDAAN PALATA
JÄLKIKÄTEEN
• Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen yhdistys
ei voi enää periä varoja hallitukselta
– Kuitenkin jos kyseessä on kavallus, kanteet voidaan nostaa

• Kirjanpitolain mukaan kirjanpitoa säilytetään:
– Kirjanpitokirjat ja tililuettelo on säilytettävä vähintään
10 vuotta tilikauden päättymisestä.
– Säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä: tositteet, taloushallintoa koskeva
kirjeenvaihto ja täsmäysselvitykset.

