
Pikaperehdytys yhdistysosaamiseen



STTK

● Ammattiliittojen 
yhteistyöjärjestö

● Ajaa työntekijöiden etuja

● Osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun

Tämä on STTK:n nuorten aktiivien ja 
opiskelijayhdistysten valmennus

TJS

● Koulutus- ja palveluorganisaatio

● Teemme koulutuksia

● Jaamme TJS-tukea



● Olemme sitä varten olemassa, että otamme kantaa

● Mihin kaikkeen voimme ottaa kantaa

● Suhde emojärjestöön

● Vastuut & velvollisuudet

● Mikä tieto yhdistystoiminnassa pitää mennä kenellekin

● Jos ollaan mukana sydämellä, on hyvä sopia käytöstavoista

Ohjelmassa tänään



● Sana-assosiaatioharjoitus: mitä sinulle tulee 
mieleen seuraavasta sanasta

Orientaatio – kuinka 
haluamme tulla kohdatuiksi



● Ihmiset haluavat tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja 
huomioon otetuiksi. Kaikki haluavat tulla 
kohdelluksi hyvin. 

● Miten sana N. liittyy tähän?

Orientaatio – kuinka 
haluamme tulla kohdatuiksi



Orientaatio – kuinka 
haluamme tulla kohdatuiksi

Onko kohdallesi osunut tapahtuma, 
jossa oli ikävää? Miten siellä 
toimittiin? Kirjoita itsellesi muistiin.

Vertaillaan kokemuksia parin kanssa. 
Käännetään huonot kokemukset 
päinvastaisiksi toimintaohjeiksi. 

Palataan takaisin hyvien käytäntöjen 
kanssa.



● Puhutaan yhdessä siitä, miten haluamme tulla kohdatuiksi

● Mitä teemme, jos meille tulee ristiriitoja

● Päätetään, kuinka käyttäydymme

● Puheenjohtaja valtuutetaan valvomaan, että noudatamme omia 
päätöksiämme

Hyvä hallitustyöskentely



Tapahtuipa kerran…



Ihan tavallisena päivänä somessa…



Näittekö ”tuon toisen yhdistyksen” puheenjohtajan haastattelun? 

Se ei  siis näköjään tienny, minkä suuruinen on opintotuki. Ei 
kannattais jakaa lausuntoja, jos ei tiedä mistä puhuu 

Siis, mistä lähtien ton maalaiset hinttarit on muka tienneet mitään 
mistään asiasta?



● Sisällöstä ei ole keskusteltu hallituksen 
kesken. Viesti on julkaistu yhdistyksen Fb-
seinällä, hallituksen nimissä. Muu hallitus ei 
ole reagoinut asiaan

a) Kirjoittaja vastaa sanomisistaan itse

b) Yhdistyksen pj. vastaa asiasta

c) Koko hallitus vastaa asiasta

Kuka saa kunnianloukkaus-
syytteen?



● Jos yhdistys on rekisteröimätön, yhdistyksen tekemistä 
sitoumuksista vastaavat päätöksiä tehneet henkilöt itse. 

● Jos yhdistys on rekisteröity, yhdistys vastaa sen toimihenkilöiden 
tekemistä päätöksistä vaikka koko omaisuudellaan. Yhdistyksen 
toimijat eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen sitoumuksista. 

On rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä
yhdistyksiä



● Ylläpitää yhdistysrekisteriä 

● http://www.prh.fi/

● Rekisteritunnus on yhdistyksen ”sotu”

● Yhdistysrekisteriin toimitetaan tieto oleellisista muutoksista

– Sääntömuutokset

– Puheenjohtajavaihdos (nimenkirjoittajat)

– Osoitteenmuutos

– Yhdistyksen lakkauttaminen / fuusio…

Patentti- ja rekisterihallitus

http://www.prh.fi/


● Vastuun päätöksistä kantaa koko hallitus, myös ne jäsenet, jotka 
eivät ole olleet paikalla tekemässä päätöstä.

● Jos haluat sanoutua irti kokouksessa tehdystä päätöksestä, sinun 
tulee ilmaista se selkeästi jättämällä pöytäkirjaan eriävä mielipide 
ennen asiakohdan päättämistä.

● Kuitenkin: Jos on tahallisesti toimittu väärin ja tuotettu tosille 
vahinkoa, silloin kysymys on rikoksesta, ja siitä jokainen kantaa 
vastuunsa. 

Yhdistyksessä vastuun kantaa koko 
hallitus yhdessä



● Jos hallituksessa on tekeillä 
päätös/toimintaa, joka näyttää 
huolestuttavalta, mitä puheenjohtajan tulisi 
tilanteessa tehdä?

● Jos joutuu puheenjohtajana hylkäämään 
jonkun tekemän ehdotuksen, miten 
tilanteessa olisi viisasta toimia?

Mitä pj:n pitäisi tehdä?



● Kun jäseniltä kysytään, millaista toimintaa yhdistyksellä pitäisi olla, 
saadaan helposti hyvin erilaisia vastauksia.

Toiminnan rajat



”Mitä jäsenenä haluaisit toiminnalta”

● Torjutaan ilmastonmuutosta

● Fitness kisavalmennus

● Opintotuki pois ja 
kansalaispalkkajärjestelmä 
tilalle



● Jos tulee aivan uusia avauksia siihen, mitä 
toimintaa yhdistyksellä pitäisi olla, mikä 
ratkaisee, voidaanko niihin tarttua

a) Puheenjohtajan päätös

b) Jäsenkunnan enemmistön päätös

c) Se mitä yhdistyksen säännöt sanovat

Mikä kuuluu tai ei kuulu 
yhdistyksen hoidettavaksi



● Suomessa on vahva yhdistystoiminnan autonomia, 

→Demokratian ja kansalaisyhteiskunnan ehto.

→Yhdistyksen sääntöjen merkitys korostuu, koska yhdistyslaki väljä.

● Yhdistyslaki → yhdistyksen kuuluu harjoittaa sen säännöissä 
määriteltyä toimintaa

– Yhdistyksen säännöt → tätä varten olemme olemassa

– Toimintasuunnitelma → aiomme tehdä seuraavat asiat…

– Vuosikertomus → toteutuivatko suunnitelmamme aiotulla tavalla

Yhdistystoiminnan säätely



❑ yhdistyksen nimi

❑ yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta

❑ yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

❑ jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita 

maksuja

❑ yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toiminnantarkastajien 

lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi

❑ yhdistyksen tilikausi

❑milloin yhdistyksen hallitus ja toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös 

vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään

❑miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle 

❑miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai 

lakkautetaan.

Yhdistyksen säännöissä on yhdistyslain 
mukaan mainittava



● Edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia.

● Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät 
asiat.

● Valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista.

● Hoitaa taloutta.

● Laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.

● Laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioksi.

● Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset 
tehtävät.

Yhdistyksen hallitus



”Me jäsenet haluamme…”

● Turvaverkon niille, jotka eivät saa 
opintojaan valmiiksi

● ”Toisen mahdollisuuden” jos 
ensimmäinen yritys työelämässä ei 
heti onnistu

● Osaavaa uraneuvontaa heti 
opintojen alussa



● Yhdistyksessä herää uusi kunnianhimoinen 
tavoite, joka kerää jäsenten parissa 
innostusta. Ette ole hallituksena ihan 
varmoja, onko toiminta sääntöjen puitteissa. 
Miten varmistatte toimintavaltuudet?

a) Pidetään jäsenkokous ja kysytään 
jäseniltä

b) Soitetaan emojärjestöön ja kysytään 
sieltä

c) Sekä että

Jos on epävarma siitä 
kuuluuko asia yhdistykselle



● Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

● Kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen 

toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.

● 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä.

● Hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemisesta tai 

erottamisesta.

● Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

● Yhdistyksen purkamisesta.

● Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen 

omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Mistä asioista hallitus ei voi päättää ilman 
jäsenten erillistä hyväksyntää

(yhdistyslaki 23 §)



Vuosikokous 

● syys- ja kevätkokouksen asiat

Yhdistyksen kokoukset

Syyskokous (valmisteleva)

● toimintasuunnitelma

● jäsenmaksut

● talousarvio

● puheenjohtajan ja  hallituksen valinta

● tilintarkastajien valinta

Kevätkokous (tarkastava)

● toimintakertomus

● tilinpäätös ja toiminnantarkastajien 

lausunto

● tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Ylimääräinen kokous

• hallitus päättää 

• 1/10 äänioikeutetuista 
jäsenistä vaatii



Emojärjestö

Opisk. 
Yhd.

Työpaikka 
yhd.

Am-
matil. 
yhd

Isoissa asioissa kannattaa kysyä 
emojärjestöltä näkemystä ennakkoon



Yhteis-
kunta

Työ-
ehdot

Työ-
paikka

Jäsen

Emojärjestö antaa apua tiedon, 
osaamisen ja vaikuttamisen haasteisiin



● Jäsenet kokevat, että yhdistyksen pitäisi 
tehdä ”asioille jotakin” tai uudistaa 
toimintaa, miten puheenjohtajan tulisi 
tilanteessa toimia?

Mitä pj:n pitäisi tehdä?



● Teimme vuosikertomuksen 
viime vuoden toiminnasta

● Hallituksen kevään 
kokousaikataulu

● Tieto siitä, että jos jäsenillä on 
kilpailujoukkue, yhdistys voi 
sponssata logopaidat kisaan.

● Yhdistyksellä on standi
festareilla

Yhdistys viestii – mikä tieto pitää mennä 
mihinkin

1. Hallitus

2. Jäsenet

3. Emojärjestö



Vuosikello auttaa ennakoimaan tulevaa

● Sen voi jakaa halutessaan vielä 
neljänneksiin – tai sellaisiin 
lohkohin kuin haluaa



Esimerkki vuosineljänneksestä

Tammikuu

Kevätkokousvalmistelut

Kevään tapahtumista tiedottaminen 

jäsenille

Yhteistyöstä sopiminen henkilöstön 

edustajien kanssa

Helmikuu

Kevätkokousvalmi

stelut:
─ tase ja tilinpäätös 

valmiiksi

─ toiminnan 

tarkastus

─ toimintakertomus 

valmiiksi

─ kutsut 

kevätkokoukseen 

Maaliskuu

- Kevätkokous



Vuosikellon vetäminen

● Sijoitetaan kelloon tapahtuma –
ja aletaan laskea siitä 
taaksepäin, jotta hahmotetaan, 
milloin asiat pitää suunnitella ja 
tuoda yhteiseen keskusteluun.

Kevätkokous + 
ohjelmaa

Kutsu 
lähtee

Tehdään 
kutsu

Yhteinen 
suunnittelu Kootaan 

sisällöt



● Mitä haluat tietää yhdistystoiminnasta, mitä 
emme ole tässä käsitelleet?

Mitä emme ole käsitelleet?



● 2.3.2021 klo 18-20, Pikaperehdytys yhdistysosaamiseen

● 15.4.2021 klo 18-20, Työryhmän työn johtaminen, ilmoittautuminen

● 19.5.2021 klo 18-20, Tavoitteellinen ja houkutteleva yhdistysviestintä, 

ilmoittautuminen

● 14.9.2021 klo 18-20, Osallistumiseen rohkaisevan tunnelman luominen, 

ilmoittautuminen

● 3.11.2021 klo 18-20, Nuorena vaikuttajana onnistuminen, ilmoittautuminen

Tämä valmennus jatkuu

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/bd4c0ae1-538e-4cba-b849-6627cf15e9ad?displayId=Fin2200149
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/022ff92c-7538-472a-a5e7-0c9aa6188472?displayId=Fin2200154
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/5a9d35b8-c082-4e5d-925d-7e889a16b985?displayId=Fin2200164
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/98064a50-af72-49e2-a622-7de1c13faa1a?displayId=Fin2200167


Miltä nyt tuntuu?



● STTK-Opiskelijat

● Markus Kutvonen

● 044 544 9106

Kiitos!

● TJS Opintokeskus

● Inka Ukkola

● inka.ukkola@tjs-
opintokeskus.fi


