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Riikka Dahlman
• Järjestöasiantuntija Tehyssä

• sairaanhoitaja (amk), työn alla terveyden
edistämisen yamk tutkinto

• Järjestötyötä päätyönä takana 14 vuotta

• Työlainsäändäntöä

• Kouluttamistaitoja

• Työyhteisösovittelun erityisosaaja, 

johtamisen erikoisammattitutkinto

• Vanhan käpylän vpk:n (Helsinki) jäsen, 
taloudenhoitaja

• Martta-aktiivi, ruokabloggari ja mäyräkoirafanittaja
jne

• riikka.dahlman@vanhankapylanvpk.fi



Webinaarin sisältö

• Yhdistystoimintaa ohjaavat säädökset

• Hallitustyöskentelyn vastuu

• Hallitustyöskentelyn keskeisimpiä tehtäviä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sihteeri ja taloudenhoitaja)

• Hallitustyöskentelyn aakkoset lyhyesti

• Yhdistyksen varsinaiset kokoukset poikkeusaikana



Skannaa ja tee koulutuksesta interaktiivinen

https://padlet.com/riikkadahlman1/zf4142ud71iqgffw

https://padlet.com/riikkadahlman1/zf4142ud71iqgffw


Yhdistyksen toimintaa ohjaavat
• Yhdistyslaki

• Tuloverolaki ja –asetus

• Arvonlisäverolaki (AIvL) ja -asetus (AIvA)

• Kirjanpitolaki (KPL) ja -asetus (KPA)>KTM (nyk. TEM) päätökset ja asetukset 
(poikkeamat säännöksistä)

• Hyvä kirjanpitotapa > Kilan lausunnot ja kannanotot

• Henkilötietolaki

• Ennakonperintälaki (EPL) ja -asetus (EPA)

• Verohallituksen päätökset (VEROHp) 
mm. verovapaista matkakustannusten korvauksista vuosittain

• Tilintarkastuslaki (TTL)

• Yhdistyksen omat säännöt

Lait löytyvät 
www.finlex.fi



Hallituksen tehtävät ja vastuut
• Johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat sääntöjen ja varsinaisten (tai 

ylimääräisten) kokousten päätösten mukaisesti

• Koollekutsuu yhdistyksen kokouksen ja valmistelee niissä esille tulevat asiat

• Äänestyksen järjestäminen

• Toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset

• Hoitaa yhdistyksen varallisuutta, vastaa kirjanpidosta ja tilinpäätöksen laatimisesta (taloudellisesti 
merkittävät hankkeet päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa.

• Laatii toimintakertomuksen

• Yhdistyksen edustajana toimiminen

• Käsittelee jäsenasiat (uudet ja eronneet jäsenet, sekä tarvittaessa päättää erottamisesta)

• Ylläpitää jäsenluetteloa

• Hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tahallisesti tai huolimattomuudesta 
aiheuttanut yhdistykselle

• Lisäksi yhdistyksen omissa säännöissä voi olla erilaisia määräyksiä hallituksen tehtävistä



Yhdistyksen kokoustoiminta

• Syyskokous

• Kevätkokoukset

• Tarv. ylimääräiset kokoukset

• Kokouskutsut, päätettävät asiat

• Jäsenet päättävät ja hyväksyvät:

• Toimintasuunnitelman

• Talousarvion

• Toimintakertomuksen

• Tilinpäätöksen, tili- ja 
vastuuvapauden myöntäminen



Hallituksen 
kokoukset



Hallitus
• Hoitaa säännöissä määrättyjä tehtäviä ja 

omaisuutta

• YhdL 39§ määräykset hallituksen jäsenten 
vahingonkorvausvelvollisuudesta

• Kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja, 
sihteerinä toimii hallituksen sihteeri

• Kokoontuu puheenjohtajan kutsusta

• Kokoonnuttava, jos kolme hallituksen 
jäsentä sitä pyytää erikseen

• Päätösvaltainen, kun pj/vpj ja yli puolet 
hallituksen jäsenistä on läsnä



Hallituksen kokous

• Kokouksiin kutsutaan niin 
varsinaiset kuin varajäsenetkin

• Esityslista aina koko hallitukselle

• Pelisäännöt*, milloin tulee olla 
lähetettynä (viim. viikkoa ennen)

• Kokouksiin kutsutaan myös päällystö 
ja muut tarvittavat henkilöt puhe- ja 
läsnäolo-oikeus)



Hallituksen kokouskutsu

• Säännöissä ei ole mainintaa, millainen hallituksen kokouskutsun tulisi olla

• Toiset kokoontuvat aina samaan aikaan, esim. joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko eivätkä tee erillisiä kutsuja

• Muodollisesti sihteerillä ei ole oikeutta kutsua hallitusta koolle, vaikka tätä 
aika yleisesti käytetään.

• Periaatteena on, että kaikki hallituksen jäsenet saavat etukäteen 
tiedon kokousajankohdasta, paikasta ja kaikista käsiteltävistä asioista.

• Kaikkia hallituksen jäseniä kohdellaan tasapuolisesti



Hallituksen kokous ei ole julkinen

• Jäsenet eivät voi osallistua kokoukseen

• Hallituksen pöytäkirjoja ei julkaista 
verkkosivuilla

• Kokouksen julkisista asioista voi laatia 
vapaamuotoisen tiivistelmän

• Hallituksen pöytäkirjaa ei voi jäsen 
vaatia nähtäväksi

• Varsinaisen kokouksen pöytäkirjat ovat 
julkisia ja ne jäsenellä on oikeus saada 
nähtäväkseen

• Ei kuitenkaan automaattisesti lähetetä 
kokoukseen osallistuneille



Hallituksen kokouksessa käsiteltäviä 
asioita
• Kokouksen avaus

• Päätösvaltaisuuden/osanottajien totea-
minen

• Läsnäolo- ja puheoikeuden 
myöntäminen (tarvittaessa)

• Esityslistan hyväksyminen 
(voidaan täydentää)

• Edellisen kokouksen ptk hyväksyminen

• Ilmoitusasiat

• Palokunnalle tulleet yhteydenotot 
ja tiedotteet

• Talousasiat (saapuneet laskut, 
talousraportit jne)

• Jäsenasiat (uudet ja eronneet 
jäsenet, listataan pöytäkirjaan 

• Menneet tapahtumat

• Tulevat tapahtumat

• Muut mahdolliset päätösasiat 
omina esityslistan kohtinaan

• Jäsenille viestittävät asiat

• Muut asiat
Kokouksessa tässä kohdin ei voida 
tehdä päätöksiä asioista, joita ei ollut 
etukäteen esityslistalla

• Kokouksen päättäminen



Talousasiat hallituksen 
kokouksessa

Hallitus päättää rahankäytöstä talousarvion puitteissa

• Käsittelee ammattiosastolle tulleet laskut – kirjataan pöytäkirjaan

• Päättää rahankäytöstä

• Yhdistyksen taloudellinen tilanne (talousraportti)

• Seuraa yhdistyksen taloustilannetta

• Allekirjoittaa tilinpäätöksen, kun se on valmistunut



Hallituksen toiminta

• Palokuntatoiminta aatteellisena 
yhdistyksenä ei ole voittoa 
tavoitteleva.

• Hallituksen jäsenellä ei ole pääsäännön 
mukaan oikeutta saada 
palkkioita toimestaan. Kulut sen sijaan 
on aina oikeus korvata hallituksen 
jäsenelle.

• Palkkio voi perustua yhdistyksen 
sääntöihin tai valtuutettujen 
kokouksen päätökseen. Itselleen 
hallitus sen sijaan ei voi määrätä 
hallituksen jäsenyydestä sellaisenaan 
johtuvia palkkioita.



Hallituksen toiminnan ohjenuorat

• Avoimuus ja läpinäkyvyys kaikissa rahan käyttöön liittyvissä asioissa

• Riittävä tiedottaminen taloudellisesta tilanteesta

• Tarkka taloudenhoito

• Selkeät rahan käyttöön liittyvät kirjaukset pöytäkirjoihin

• Erilaisten hankkeiden vastuuhenkilöiden nimeäminen

• Yksiselitteinen valtuuksien ja velvollisuuksien sopiminen rahankäyttöön 
liittyvissä asioissa

• Yhdistyslaki kieltää voiton tavoittelemisen ja toimijoilta ammattiosaston 
varojen käyttämisen omaksi hyödykseen.



Valvonnan toteuttaminen

• Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja seuraavat yhdistyksen pankkitilin tapahtumia

• Hallitus saa apua valvontatehtävään taloudenhoitajalta/ 
rahastonhoitajalta, taloudesta vastaavalta henkilöltä

• Riittävä raportointi (talousasiat joka hallituksen kokouksessa esityslistalle)

• Sisäisen valvonnan tärkein osa on raportointi

• Raporttien luotettavuus ja selkeys

• Poikkeamien selvitys



Pöytäkirja

• Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa

• Ne ovat pysyvästi arkistoitavia asiakirjoja 

• Pöytäkirjassa kirjaus kaikista niistä asioista, joista on tehty päätös

• Päätökset pitää pystyä tarkistamaan jälkikäteen pöytäkirjoista



Tarkastaminen
• Kokouksen tekemät päätökset ovat toimeenpantavissa, kun pöytäkirja 

on allekirjoitettu ja tarkastettu

• Varsinaisen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen 
puheenjohtaja, joka vastaa pöytäkirjan sisällöstä (Yhdl 31§)

• Käytännössä pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri ja 
kokouksen valitsemat pöytäkirjantarkastajat

• Hallituksen pöytäkirjat voidaan tarkastaa seuraavilla tavoilla:

• Valitsemalla kokouksen osanottajista pöytäkirjan tarkastajat, jolloin 
pöytäkirja menee sihteeriltä puheenjohtajalle (allekirjoitus) ja hänen 
jälkeensä pöytäkirjantarkastajille. Kun pöytäkirjantarkastajat ovat 
allekirjoittaneet pöytäkirjan, on pöytäkirja hyväksytty.

• Tarkastaa pöytäkirja seuraavassa kokouksessa: Pöytäkirjaluonnos 
laitetaan koko hallitukselle katsottavaksi esim. Teamsiin/Google 
Driveen. Seuraavassa kokouksessa pöytäkirja hyväksytään ja sen 
allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.



Pöytäkirjan ote

• Otteella tarkoitetaan pöytäkirjan jonkin asiakohdan tai joidenkin 
kohtien sanatarkkaa lainaamista

• Pöytäkirjan otetta voidaan tarvita esim. pankille osoittamaan 
kenelle on myönnetty yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet

• Ote voidaan tehdä sen jälkeen kun pöytäkirja on allekirjoitettu ja 
tarkastettu

• Pöytäkirjan nimikirjoitukset, puheenjohtaja, sihteeri ja 
mahdolliset pöytäkirjantarkastajat merkitään otteeseen isoilla 
kirjaimilla

• Allekirjoituksista vain otteen oikeaksi todistavien nimikirjoitusten 
on oltava alkuperäisiä



Ammattiosaston pankkitili
• Hallitus päättää yhdistyksen pankkitilin 

tilinkäyttöoikeudesta

• Tilinkäyttöoikeus ja niiden poistaminen

• Verkkopankkitunnukset

• Maksukortti

• päätös kirjataan pöytäkirjaan

• pöytäkirjanotteen kanssa pankkiin tekemään 
tilinkäyttöoikeusmuutokset

• Tilinkäyttöoikeus pitää olla taloudenhoitajalla ja 
puheenjohtajalla (vähintään kahdella henkilöllä)

• Hallitus voi tehdä päätöksen myös pankin 
vaihtamisesta

• E-laskut 



Yhdistyksen kirjanpito

• Rekisteröitynyt yhdistys on aina 
kirjanpitovelvollinen.

• Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen 
tuloista ja menoista 
suoritetaan ajantasainen kirjanpito.

• Yhdistyksen on noudatettava 
hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitoon 
kirjataan kaikki tulot, menot ja 
rahoitustapahtumat.

• Palokunta on voinut ulkoistaa 
kirjanpidon tilitoimistolle. Se ei 
kuitenkaan poista taloudenhoitajan 
vastuuta huolehtia talousasioista.



Kirjanpito

• Kirjanpidossa käytettyjen tililuetteloiden (tilikarttojen) tulee olla 
sellaisia, että niistä saa selkeän kuvan yhdistyksen toiminnasta ja 
taloudesta.

• Kirjanpito tulee menojen ja tulojen yksilöinnin osalta olla riittävän 
yksityiskohtaista ja yhdistyksen toimintaa vastaavaa.



Kirjanpidon tositteet

• Tositteiden säilyttäminen on olennainen osa kirjanpitoa.

• Tositteet ovat tärkeitä, sillä ne toimivat todisteina siitä, millaiseen 
käyttöön raha on sijoitettu tai saatu.

• Tositteiden avulla voidaan varmistaa, että kirjanpito ja tehdyt 
kirjaukset ovat paikkansa pitäviä.

• Kirjanpitoon liittyvät tositteet tulee säilyttää 6 vuotta ja tasekirjat 10 
vuotta tilikauden päättymisestä.

• Kirjanpitotositteista huolehtiminen voidaan sopia taloudenhoitajan 
tai sihteerin tehtäväksi.

• Tilinpäätökset ja talousarviot tallennetaan sääntömääräisten 
kokousten pöytäkirjojen yhteyteen.



Puheenjohtaja



Puheenjohtajan roolista (mm. yhdistyslaki)

• Vastaa päätöksenteon tavoista

• Suunnittelee toimintaa ja toteuttaa päätöksiä

• Edustaa järjestöä sekä ulos että sisäänpäin

• Huolehtii tasapuolisesta sisäisestä tiedotuksesta

• Rakentaa hallituksesta tavoitteellisen ryhmän

• Ehtona Suomessa asuminen, muut hallituksen jäsenet voivat asua myös 
muualla

YHDISTYKSEN TOIMINNASTA VASTAA HALLITUS

– EI YKSIN PJ!



Hyvän puheenjohtajan tekemiset



Puheenjohtaja

• johtaa ja suunnittelee yhdistyksen toimintaa yhdessä varapuheenjohtajan 
kanssa

• valmistelee varapuheenjohtajan ja sihteerin kanssa hallituksen kokoukset

• kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana

• vastaa hallituksen kokousten ja hallituksen tekemien päätösten toimeenpanosta

• vastaa varapuheenjohtajan kanssa, että hallitus hoitaa sääntömääräiset 
tehtävänsä

• valvoo, että hallitus noudattaa omia tekemiään  päätöksiä

• avaa yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen

• hoitaa viralliset edustukset



Varapuheenjohtaja

• toimii puheenjohtajan sijaisena

• valmistelee puheenjohtajan sekä sihteerin kanssa yhdistyksen kokoukset

• vastaa puheenjohtajan kanssa, että yhdistys hoitaa sääntömääräiset tehtävänsä

• valmistelee sihteerin kanssa toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen 

• valmistelee taloudenhoitajan kanssa talousarvion



Mistä tunnistaa
hyvän johtajan?

- Mitä ominaisuuksia hyvällä
johtajalla on?



Mikä on puheenjohtajan rooli?

Roolin määritelmä:

• Yksilön tietty sosiaalinen asema ja sen mukainen käytös

• Odotusten ja normien kokonaisuus, joita henkilöön kohdistetaan siksi, että 
hän on jonkin erityisen sosiaalisen aseman haltija



Puheenjohtajan rooleja esimerkiksi

• johtaja

• asiantuntija

• neuvottelija

• yhteistoimija/kehittäjä

• jäsenten auttaja ja tukija

• tiedonvälittäjä

• järjestön edustaja



Ei yksin vaan yhdessä!



Puheenjohtajan työkirja
Toiminnot/keinot 
mitä tehdään

Kuka tekee, 
milloin

Mistä tukea? Konkreettiset 
tuotokset

Kuka seuraa 
toteutusta, 
milloin?

Avoimen keskustelun avulla 
hallitus määrittelee yhteiset 
tavoitteet, toiminnan 
päämäärän

Puheenjohtajan tai jonkun 
ulkopuolisen johdolla 
hallitus

Keskinäinen
tuki

dokumentteja yhteisestä 
työskentelystä  -
toimintasuunnitelma/toiminta-
kalenteri

Jäsenistö

Kiitetään aktiiveja ja 
palkitaan hyvästä työstä

Puheenjohtajan johdolla 
hallituksessa sovitaan 
työnjaosta osaamisen ja 
kiinnostuksen mukaan

Keskinäinen 
tuki

Palkitsemispäätöksiä 
pöytäkirjoissa

Hallitus seuraa sovitun 
mukaisesti

Pidetään kokouskäytännöt 
avoimina, kaikkia 
kuuntelevina ja rehellisinä

Hallitus tekee 
puheenjohtajan vetämänä

Ryhmätuki Kokouspöytäkirjat
Hallituksen pelisäännöt, 
toimintasuunnitelma selkeine 
työjakoineen ja vastuualueineen

Hallitus seuraa sovitun 
mukaan

Jäsenet seuraavat 
toimintakertomuksesta

Sovitaan yhdessä työnjaosta, 
aikataulusta ja 
vastuunkannosta. Pidetään 
sovitusta kiinni

Järjestetään hallituksen ja 
päällystön 
toiminnansuunnittelu-
seminaari

Puheenjohtajan johdolla, 
varapuheenjohtajan ja 
sihteerin avulla sekä 
hallituksen muiden 
jäsenten ehdotukset 
huomioiden

Pöytäkirjamerkinnät seminaarin 
suunnittelusta ja toteuttamisesta 
sekä erityisesti tuloksista.

Toimintasuunnitelma

Hallitus sovitun mukaan



Malli yhdistyksen pelisäännöistä
Toimintasuunnitelmapäivän yhteydessä sovitut pelisäännöt 

• osallistumisesta/esteestä ilmoittaminen ajoissa (päätösvaltaisuus)

• kaikilla on oikeus ja velvollisuus sanoa mielipiteensä

• pyrkimys jäsenlähtöiseen ja tasapuoliseen päätöksentekoon

• virheet sallitaan ja niistä voidaan oppia

• avoimuus ja luottamus

• sitoudutaan yhdessä hallituksen päätöksiin

• kerätään toiminnasta palautetta ja käsitellään/hyödynnetään sitä

• kokouksen esityslistat valmiina viikkoa ennen kokousta (kiinteinä asioina mm. talous ja jäsenasiat)

• pöytäkirjat luetaan kokouksen jälkeen itsenäisesti työhuoneessa ennen seuraavaa kokousta

• valmistellaan ja perustellaan päätökset



Sihteeri 
yhdistyksessä



Sihteeri on korvaamaton 
yhdistystoiminnassa

• Sihteeri on puheenjohtajan ohella eniten työllistetty hallituksesta

• Kun tehtävät ja rooli ovat hahmottuneet, helpottaa se niin puheenjohtajan kuin 
koko hallituksen toiminnan sujuvuutta

• Sihteerin tärkein tehtävä on oppia rajaamaan omaa tehtävänkuvaa ja osata myös 
delegoida asioita muille hallituksen jäsenille

• Kaikkea ei tarvitse osata, mutta pitää tietää mistä tietoa hakee



Sihteerin tehtävät

Kokoustoiminta

• Kokousten valmistelu

• Kokouskutsun laatiminen 
ja lähettäminen

• Esityslistan laatiminen ja lähettäminen

• Kokouspaikkajärjestelyt

• Kokousvälineistä huolehtiminen

• Kokoustekniikan hallitseminen

• Sihteerin kokousmuistion pitäminen

• Pöytäkirjan laatiminen

• Päätösten toimeenpaneminen

Asiakirjahallinto

• Toimintasuunnitelman laatiminen

• Toimintakertomuksen laatiminen

• Yhdistysrekisteri-ilmoitusten 
tekeminen

Muut tehtävät

• Puheenjohtajan avustaminen



Kokoussihteerin tehtävät
• Kokouksessa sihteerin ensisijainen tehtävä on tehdä 

muistiinpanoja pöytäkirjan laadintaa varten

• Sihteeri avustaa puheenjohtajaa myös kokouksen työskentelyyn 
liittyvissä asioissa

• Kun sihteeri on hallituksen jäsen, hän osallistuu 
normaalisti päätöksentekoon hallituksessa ja vaikuttaa tehtäviin 
ratkaisuihin

• Kun sihteeri on hallituksen jäsen, vastaa hän tehtävistä 
päätöksistä yhdistyslain mukaan samoin kuin muut hallituksen 
jäsenet

• Tasapuolinen työnjako hallitusten jäsenten kesken tuo 
sihteerin tehtävään motivaatiota ja mahdollistaa asioiden 
hoitamisen hyvin



Sihteerin tehtävät kokouksessa
• Yleiset kokousjärjestelyt

• Puheenjohtajan avustaminen

• äänestysjärjestys, äänestystoimitus

• ehdotusten kirjaaminen

• huomioi, että sovitut asiat tulee käsiteltyä

• Muistiinpanot pöytäkirjaa varten

• Puheenvuoropyyntöjen kirjaaminen

• Puhujajärjestyksestä huolehtiminen

• Tehtyjen ehdotusten kirjaaminen

• Henkilövalinnoissa ehdokkaan kirjaaminen

• Pöytäkirjan laatiminen



Taloudenhoitajan/
rahastonhoitajan 
tehtävät



Hallitus vastaa yhdistyksen taloudesta

• Talouteen liittyvistä asioista on aina oltava asianmukaiset päätökset, selkeä 
kirjanpito, talouden seuranta ja toiminnan asianmukainen tarkastus

• Talousasiat on käsiteltävä omana kohtana jokaisessa hallituksen kokouksessa

• Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa taloudenhoitajan/rahastonhoitajan

• Taloudenhoitaja voi ohjata rahankäyttöä, mutta hallitus tekee päätökset ja vastaa 
rahankäytöstä talousarvion puitteissa

• Hallitus vastaa siitä, että kaikki taloudenhoitoon liittyvät asiat tehdään lakien, 
asetusten, yhdistyksen sääntöjen ja hyvien tapojen mukaisesti.

• Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ehdoton edellytys kaikissa raha-asioissa

• Hallitus päättää myös kaikista maksettavista laskuista ja kuluista ja kirjaa ne 
pöytäkirjaan

• Jokainen hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa yhdistykselle



Palokunnan pankkitili ja tilinkäyttö

• Hallituksen on päätettävä yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeuksista henkilöiden 
vaihtuessa ja järjestäytymiskokouksessa aina toimikauden alussa

• Hallituksen päätöksellä voidaan pankkitili avata tai sulkea

• Käyttöoikeus on hyvä olla kahdella hallituksen jäsenellä eli puheenjohtajalla ja 
taloudenhoitajalla

• Molempien on seurattava säännöllisesti pankkitilin tapahtumia

• Samalla päätetään myös verkkopankkitunnusten hankkimisesta tilinkäyttäjille

• Pöytäkirjaan kirjataan päätöksenä esim: Päätös:
”Myönnettiin Sammatin vpk:n ry:n pankkitilin 
(tilinumero) käyttöoikeus puheenjohtaja Maija 
Meikäläiselle (henkilötunnus) ja taloudenhoitaja 
Teppo Teikäläiselle (henkilötunnus). Molemmilla 
on oikeus ottaa ammattiosaston pankkitilin 
verkkopankkitunnukset.”



Maksukortit, e-laskut, tiliotteet

• Hallitus voi tarvittaessa myöntää myös maksukortin puheenjohtajalle ja 
taloudenhoitajalle.

• Ennen myöntämistä kannattaa selvittää pankista, millaisia 
maksukorttivaihtoehtoja on tarjolla ja mitä kustannuksia niistä aiheutuu.

• Hallituksen kannattaa selvittää myös kulut laskujenmaksuista, e-laskuista, 
tiliotteista ym, koska nämä eivät ole yhdistyksille ilmaisia.



Taloudenhoitajan tehtävät

• Kun taloudenhoitaja vaihtuu, edellinen taloudenhoitaja perehdyttää uuden 
taloudenhoitajan ja toimittaa hänelle kirjanpitoaineiston

• Taloudenhoitajaksi voidaan valita luotettava henkilö, jolla on aikaa ja halua 
hoitaa yhdistyksen talousasioita.

• Taloudenhoitaja:

• Hoitaa palokunnan kirjanpidon kokonaisuudessaan (ellei ole otettu kirjanpitäjää)

• Hoitaa yhdistyksen pankkitiliä

• Säilyttää tositteet, jotka liittyvät maksuihin sekä kirjanpitotapahtumiin

• Tekee kirjaukset kirjanpitoon

• Säilyttää tilikirjan

• Tekee yhdistyksen tilinpäätöksen

• Taloudenhoitaja antaa kuukausittain hallitukselle talousraportit ja tiliotteen, josta käy 
ilmi yhdistyksen taloudellinen tilanne



Kirjanpito on ulkoistettu

• Yhdistys voi myös ulkoistaa kirjanpidon tilitoimistolle

• Se ei poista taloudenhoitajan vastuuta huolehtia talousasioista

• Tällöin taloudenhoitaja toimittaa kirjanpitoaineiston (tositteet, tiliotteet, laskut 
ym.) tilitoimistolle joko kuukausittain tai kerran vuodessa.



Toiminnan rahoitus

• Palokunnan toiminta rahoitetaan pelastuslaitokselta saatavalla 
sopimuskorvauksilla, mahdollisilla vuokratuloilla, avustuksilla, lahjoituksilla ja 
mahdollisilla talkootöillä

Onko yleishyödyllisen yhteisön talkootyö veroalaista?

• Verohallinnon ohje: Verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille

• Toiminta, jossa käytetään palkatonta työvoimaa, ei ole automaattisesti 
verovapaata talkootoimintaa,



Talousarvio (budjetti)

• Talousarvio tai toiselta nimeltään budjetti, tarkoittaa tilikaudelle 
tehtyä taloussuunnitelmaa yhdistyksen varojen käytöstä.

• Talousarvio kertoo, mihin ja kuinka paljon yhdistyksessä tullaan käyttämään 
rahaa seuraavan tilikauden aikana kuhunkin kohteeseen ja millä toimintaa 
ja suunniteltuja tapahtumia rahoitetaan.

• Talousarvio on yhdistyksen tulevaa tilikautta varten tehtävä tuottojen, kulujen 
ja rahoitustapahtumien arvio.



Talousarvio (budjetti)
• Talousarvio on tärkeä johtamisen apuväline. Talousarvio kannattaa 

laatia varovaisesti, tulot mieluummin ala- kuin yläkanttiin.

• Edellisten vuosien tilinpäätösten ja kustannusrakenteen tutkiminen 
auttaa budjetin laadinnassa.

• Tulosbudjetin tarkoituksena on arvioida tilikauden tuottoja ja kuluja. 
Samalla se toimii suunnitelmana ja toimintaohjeena yhdistyksessä 
toimiville.

• Budjetin lähtökohtana on toimintasuunnitelman tavoitteet.

• Budjetti on hyvä tehdä vastuualueittain ja tuloslaskelman muotoon, 
sen erien järjestystä noudattaen.

• Näin arvioitujen ja toteutuneiden tuottojen ja kulujen vertailu on 
helpompaa.

• Kun budjetti laaditaan vastuualueittain, taloudellisen vastuun 
jakautuminen selkiytyy.



Toimintasuunnitelman ja talousarvion 
mukaista toimintaa

• Hallitus aikatauluttaa yhdistyksen toiminnan toimintasuunnitelman ja 
talousarvion mukaisesti.

• Yleisesti hyväksyttävän käytännön mukaisesti talousarvion kohdat voivat elää 
+/- 10 prosenttia, kunhan pysytään kokonaisbudjetissa



Jäsenet päättävät yhdistyksen 
rahankäytöstä

• Ylintä päätösvaltaa palokunnissa käyttävät palokunnan jäsenet

• Yhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen, joka laatii 
talousarvioesityksen syyskokoukseen

• Kaikki talousarvionkohdat on perusteltava jäsenille, jotka voivat 
tehdä kokouksessa siihen muutosesityksiä

• Jos muutosesitys saa kannatusta, asia ratkaistaan äänestämällä



Tilinpäätös ja tase

• Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen tilinpäätös

• Tuloslaskelmasta selviää, paljonko rahaa on tullut ja mihin sitä on käytetty

• Tase puolestaan kertoo yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja asemasta

• Jos yhdistyksen tilinpäätös on ylijäämäinen, hallitus valmistelee sen 
käyttämisestä ehdotuksen, josta jäsenet päättävät kevätkokouksessa.

• Yhdistyslain mukaan varsinainen okous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

• Ennen vastuuvapauden myöntämistä luetaan toiminnantarkastuskertomus



Toiminnantarkastus

• Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja jos sillä ei ole tilintarkastajaa. 
Tilintarkastajalla tarkoitetaan voimassa olevan tilintarkastuslain mukaista 
auktorisoitua tilintarkastajaa.

• Käytännössä yhdistyksen toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijaisesti arvioida 
yhdistyksen hallinnon järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä 
asianmukaisuutta sekä jäsenen yhdenvertaista kohtelua.



Toiminnantarkastajan kelpoisuus

• Toiminnantarkastajan on oltava täysi-ikäinen

• Tarkastajalla ei saa olla liian läheisiä siteitä hallituksen jäseniin

• Tarkastajan oma taloudenpito tulee olla nuhteetonta



Toiminnan tarkastaminen

• Käydään läpi hallituksen ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat

• Pankkitiliotteet

• Kuitit

• Kirjanpito

• Tilinpäätös

• Toimintakertomus



Toiminnantarkastuslausunto

XXXVPK ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet XXXVPK ry:n tilinpäätöksen, kirjanpidon sekä hallinnon tilikaudelta 
1.1.2020-31.12.2020 hyvän toiminnantarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. 

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
on luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen 
talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa.

Olemme tarkastaneet yhdistyksen yleisten kokousten pöytäkirjat, hallituksen kokouksien 
pöytäkirjat, kirjanpitoaineiston tositteineen sekä taseen että tuloslaskelman.

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös 
antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikea ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarkastuksessa emme ole havainneet, että 
yhdistykselle olisi aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä olisi rikottu.

Puollamme:
- Tuloslaskelman ja taseen vahvistamista sekä
- vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta



Yhdistyksen toimintavuosi
Tilinpäätös ja 
toimintakertomus, 
toiminnantarkastus

Kevätkokous

Syyskokous

Toimintasuunnitelma 
ja talousarvio

Lisäksi:
• Hallituksen kokoukset
• Päivä paloasemalla 

ym. Tapahtumat
• Harjoitus-

/koulutustoiminta



Yhdistyksen 
varsinaiset 
kokoukset 
poikkeusaikana



Poikkeamislaki ja yhdistysten 
sääntömääräiset kokoukset

• Väliaikaisen lain mukaisesti yhdistykset voivat sallia etäosallistumisen käytön 
vuosikokouksissaan kesäkuun 2021 loppuun asti, vaikka sitä ei ole sallittu 
yhteisön säännöissä

• Laki on voimassa 30.6.2021 asti

• Väliaikainen laki ei salli kokousten lykkäämistä yli yhdistyslakiin tai yhteisön 
sääntöihin perustuvan määräajan



Sääntömääräinen kokous etäkokouksena

• Etäosallistuminen on aina vaihtoehtoinen, ei ainoa osallistumistapa

• Yhdistyksen kokoukselle on oltava virallisesti aika ja paikka eli annetaan 
periaatteessa mahdollisuus osallistumiseen paikan päällä, mutta käytännössä 
sovitaan, että toteutetaan etänä turvallisuuteen vedoten

• Poikkeamislain nojalla yhdistyksen hallitus voi sallia etäosallistumisen, vaikkei 
sitä olisi erikseen yhdistyksen säännöissä mainittu

• Vaihtoehtoinen osallistuminen vaikka postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen välityksellä

• Hallitus voi päättää, että etäkokouksen osallistumisen edellytyksenä on 
ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi 
olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.



Etäkokouksessa huomioitavaa
• Pitäisi pystyä järjestämään tasavertainen mahdollisuus toteuttaa jäsenoikeuksia

• Osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää 
tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettavin menettelyihin verrattavilla 
tavalla

• Äänestyksiin on hyvä varautua etukäteen



YHTEISTYÖLLÄ ONNISTUTAAN!


