
Yhdistyksistä yleisesti



YHDISTYS 
Yhdistyslaki 503/89 

Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen 
osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.



YHDISTYKSEN ASIOISTA 
PÄÄTTÄMINEN

• Yhdistyksen kokous käyttää ylintä päätösvaltaa. 
• Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille, 

jotka käyttävät sitä yhdistyksen kokouksessa.
• Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään 

säännöissä mainittuna aikana ja ylimääräisiä 
kokouksia tarpeen mukaan.

• Varsinaisessa kokouksessa käsiteltävät asiat 
ilmenevät yhdistyksen säännöistä. 



Yhdistyksen kokouksessa 
käsiteltävät asiat

• Laissa luetellaan asiat, jotka on aina käsiteltävä 
yhdistyksen kokouksessa. Tällaisia asioita ovat mm. 
sääntöjen muutos, kiinteistöjen luovutus tai velasta 
kiinnittäminen (säännöissä voidaan kuitenkin 
määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen 
omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai 
kiinnittämisestä), hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajan vaali, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen ja yhdistyksen 
purkaminen. Kokouskutsussa on ilmoitettava 
käsiteltävät asiat. 

• Kokouskutsu on toimitettava säännöissä mainitulla 
tavalla. Tärkeistä asioista ei saa tehdä päätöstä, ellei 
asiasta ole mainittu kokouskutsussa.



Äänioikeus ja päätöksenteko

• Äänioikeus on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä, ellei 
säännöissä ole toisin määrätty.

• Alle 15-vuotiaalla ei ole äänioikeutta.
• Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen 

välityksellä vain, jos säännöt sen sallivat. 
• Luonnollista on, että jäsen ei saa osallistua päätöksentekoon 

itseään koskevassa asiassa YhdL 26 pykälä.
• Hallituksen jäsen ei saa osallistua tilintarkastajien vaaliin eikä 

tilinpäätösasioiden käsittelyyn, kun asia koskee hallintoa, josta 
hän on vastuussa.

• Pääsäännön mukaan yksinkertainen äänten enemmistö 
ratkaisee.

• Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. 



…jatkoa

• Määräenemmistö, joka on vähintään kolme 
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä, 
vaaditaan sääntöjen muuttamista, yhdistyksen 
purkautumista tai yhdistyksen omaisuuden 
luovuttamista koskevassa asiassa. Näistä 
asioista voidaan säännöissä määrätä toisin. 
Äänten mennessä tasan, yhdistyksen 
päätökseksi tulee se mielipide, jota 
puheenjohtaja on ilmoittanut kannattavansa. 
Vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.



Pöytäkirja &
 päätöksen pätemättömyys

• Kokouksen puheenjohtaja on vastuussa siitä, 
että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka 
puheenjohtajan on allekirjoitettava ja vähintään 
kahden kokouksessa valitun henkilön 
tarkastettava tai yhdistyksen itsensä 
hyväksyttävä. 

• Päätöksen pätemättömyys. Yhdistyksen jäsen, 
hallitus tai hallituksen jäsen voi moittia 
yhdistyksen päätöstä, joka ei ole syntynyt 
asianmukaisessa järjestyksessä tai joka muutoin 
on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen. 



YHDISTYKSEN HALLINTO
• Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta. 
• Yhdistyslain mukaan hallituksen tulee lain ja yhdistyksen 

sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti 
hoitaa yhdistyksen asioita.

• Hallitus on vastuussa kaikkien asioiden hoidosta lukuun 
ottamatta niitä asioita, jotka on säännöissä tai yhdistyslaissa 
määrätty jonkin toisen toimielimen päätettäväksi.

• Yhdistyksellä tulee olla vähintään kolmijäseninen hallitus, 
jonka tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, sääntöjen 
ja yhdistyksen päätösten mukaan sekä edustaa yhdistystä.

• Hallituksella tulee olla puheenjohtaja, joka ei saa olla 
vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten tulee olla 15 
vuotta täyttäneitä.



Hallituksesta

• Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa 
yhdistyksen nimi, ellei nimenkirjoittamisoikeutta ole 
säännöissä rajoitettu siten, että kahdella tai 
useammalla henkilöllä on vain yhdessä oikeus 
kirjoittaa yhdistyksen nimi. Säännöissä voidaan 
määrätä, että oikeus nimen kirjoittamiseen 
puheenjohtajan lisäksi on yhdellä tai useammalla 
hallituksen jäsenellä. Muullekin henkilölle 
(esimerkiksi yhdistyksen palkatulle 
toiminnanjohtajalle) voidaan asemansa perusteella 
tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä antaa 
nimenkirjoitusoikeus.



Tilintarkastaja & 
vahingonkorvausvelvollisuus

• Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi 
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

• Laissa on säännöksiä hallituksen jäsenen, 
yhdistyksen toimihenkilön ja tilintarkastajan 
vahingonkorvausvelvollisuudesta (YhdL 39 
pykälä). Hallituksen jäsen ja yhdistyksen 
toimihenkilö on velvollinen korvaamaan 
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti 
tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle. 
Sama koskee yhdistyslakia tai yhdistyksen 
sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai 
muulle aiheutettua vahinkoa.



Yhdistyksen taloutta koskevat 
päätökset

Yhdistyksen taloutta koskevat päätökset on kirjattava hallituksen pöytäkirjaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi:

• lainan ottaminen

• pankkitilin avaaminen, lopettaminen sekä tilien käyttöoikeuden myöntäminen

• yhdistyksen varojen lainaksi anto ja sijoittaminen

• merkittävät käyttöomaisuuden hankinnat



TALOUDENHOITAJAN TEHTÄVÄT
• Taloudenhoitaja vastaa yhdistyksen taloustehtävien hoidosta 

yhdistyksen hallituksen päätösten ja sääntöjen määräysten 
mukaisesti.

• Taloudenhoitaja vastaa yhdistykselle tuottamastaan vahingosta 
kuten hallituksen jäsen.

Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu:
– esitellä talousasiat hallitukselle
– hoitaa sääntömääräisten tai hallituksen hyväksymien menojen 

suorittaminen
– seurata yhdistyksen taloudellista asemaa ja antaa tarvittaessa selvitys 

hallitukselle
– valvoa jäsenmaksujen kertymistä sekä hoitaa yhdistyksen perimien 

jäsenmaksujen tilitykset edelleen annettujen ohjeiden mukaisesti
– laatia kirjanpito ja tilinpäätös sekä talousarvio



YHDISTYKSEN 
PURKAUTUMINEN 

• Yhdistys voi päätöksellään purkautua lain 
määräämää menettelyä noudattaen (YhdL 40 
pykälä).

• Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun 
purkautumisesta on tehty merkintä 
yhdistysrekisteriin.

• Yhdistys voidaan viranomaisvoimin lakkauttaa laissa 
mainituista syistä (YhdL 43 pykälä). Tällainen syy on 
esimerkiksi lain tai hyvien tapojen vastainen toiminta. 

• Purkautuvan tai lakkautettavan yhdistyksen varoista 
käytetään säännöissä määrätyllä tavalla. 



TOIMINTASUUNNITELMA JA 
TALOUSARVIO 

• Yhdistyksen hallitukselle kuuluva toiminnan suunnitteluvastuu on usein määritelty yhdistyksen säännöissä 
hallituksen tehtäväluettelossa:

On laadittava toimintasuunnitelma ja talousarvio 



TOIMINNAN SUUNNITTELU

• Suunnittelun lähtökohtana on yhdistyksen 
toiminta-ajatus, joka löytyy yhdistyksen 
säännöistä.

• Toiminta-ajatuksesta johdetaan toiminnan 
tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

• Toimenpiteiden toteuttamisen rahalliset 
vaikutukset kuvataan talousarviossa.

• Toimintasuunnitelman tulisi jaottelultaan vastata 
tuloslaskelman ja talousarvion jaottelua, jotta 
yhteys toimintasuunnitelman ja talousarvion 
välillä toimisi. 



TOIMINTASUUNNITELMAN 
SISÄLLYSLUETTELO

Toimintasuunnitelman yleispuitteet:

• kuluvan ja seuraavan vuoden toiminnan ja toimintaympäristön arviointi

• Toimintasuunnitelmat toiminnanaloittain:

– tavoitteet   
– toimenpiteet 
– seuranta (mittarit)     

• Hankinnat         

• Tapahtumakalenteri 



TALOUSARVION LAADINTA
Kun alustava toimintasuunnitelma on tehty, 
ryhdytään talousarvion laadintaan.

Talousarvion laadinnan perustana ovat:
– Toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden 

rahallisten vaikutusten arviointi.
– Edellisten vuosien tilinpäätösten avulla arvioitu tulojen ja 

menojen kehitys tulevana kautena 

Vasta talousarvion laadinnan jälkeen voidaan nähdä, 
riittävätkö yhdistyksen resurssit toiminnan 
toteuttamiseen vai onko toimintasuunnitelman osia 
arvioitava uudelleen.

• Talousarvio laaditaan pääpiirteissään tuloslaskelman 
kaltaiseksi.



Talousarviossa huomioitavaa
Talousarvio on rahojen hankintaa ja käyttöä koskeva suunnitelma; siis siinä on huomioitava tuloslaskelman tulojen ja 
menojen lisäksi esim. 

– lainat            
– käyttöomaisuuden hankinta
– rahoitusomaisuuden muutokset

• Talousarviossa tulisi mainita perusteet esitetyille euromäärille, esim. edellisenä vuonna toteutunut vastaava summa tai muu 
laskentaperuste.



Talousarvion hyväksyntä ja ylitys

Talousarvio on hyväksyttävä sääntöjen 
määräämällä tavalla yhdistyksen kokouksessa tai 
muussa vastaavassa päätäntävaltaa käyttävässä 
toimielimessä. 

• Yhdistyksen hallituksen on hoidettava taloutta 
hyväksytyn talousarvion mukaisesti. 

• Talousarvion ylittämiset olisi esitettävä 
hyväksyttäväksi yhdistyksen kokoukselle, jos 
yhdistyksen kokous on hyväksynyt talousarvion. 

• Joka tapauksessa hallituksen on päätettävä 
hyväksytyn talousarvion ylittämisestä, sillä hallitus on 
vastuussa yhdistyksen taloudesta. 



ERITYISTALOUSARVION 
LAATIMINEN 

• Toimintakauden aikana saattaa tulla toteutettavaksi tapahtumia, joita ei ole huomioitu talousarviossa. 

• Ennen tällaisen tapahtuman toteuttamiseen ryhtymistä, on siitä laadittava talousarvio, jonka avulla voidaan 
harkita, onko toteutukseen taloudellisia mahdollisuuksia. 
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