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Mihin kaikkeen kuulutaan ja missä pitää olla 
mukana vaikuttamassa ja päätöksenteossa

• Oma AO:n jäsenyhdistys: 
• siinä toimin jäsenenä ja ehkä hallituksen jäsenenä, yhteysopettajana, …

• OAJ:n paikallisyhdistys: 
• siinä toimin jäsenenä (henkilöjäsenyyteen perustuva OAJ:n paikallisyhdistys) tai 

yhdistykseni toimii siinä jäsenenä

• OAJ:n alueyhdistys ja sen OAO-jaos tai vastaava:
• siinä yhdistykseni toimii jäsenenä 

• AO:n valtakunnallinen yhdistys:
• AO:n yhdistykseni on sen jäsen

• OAJ:n Ammatilliset Opettajat: 
• AO:n valtakunnallinen yhdistys on sen jäsen

• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: 
• AO:n valtakunnallinen yhdistys on sen jäsen



Miten kehittäisit kokouskäytäntöjä ja yhdistysten 
toimintaa? 4 tärkeintä asiaa

• Mikä on vaikeinta, mikä tylsintä, mikä mukavinta, mihin olisi 
syytä keskittyä (muista yhdistyksentehtävät)

• Kokouskutsu

• Esityslista

• Kokouksen kulku ja kokouskäytänteet ja -käyttäytyminen

• Kokoukset suhteessa muuhun toimintaan? 

• Taloudenhoito

• Kokousten valmistelu: millaiseen kokoukseen on ilo osallistua?

• Kokousmateriaalit 

• Muuta?



Miten kehittäisit kokouskäytäntöjä ja yhdistysten 
toimintaa?



Hallituksen jäsenten tehtävä ja rooli

• Puheenjohtaja

• Sihteeri

• Rahastonhoitaja

• Koulutussihteeri

• Jäsenet

• Muita?



Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

• Saa osallistua sääntöjen mukaisesti päätöksentekoon ja 
vaikuttamiseen

• Tulee noudattaa yhdistyksen päätöksiä
• Pitää myös tarvittaessa toimia, pelkkä ”palvelun osto” ei riitä esim. 

järjestöllisissä toimissa

• Mitä tehdään, jos jäsen ei toimi yhdistyksen päätösten mukaisesti?

• Tulee maksaa jäsenmaksu: useimmiten AY-jäsenmaksu 
peritään suoraan palkasta, erityistilanteissa jäsen maksaa 
jäsenmaksun itse



Mitä yhdistyslaki sanoo? (kaikkia 
pykäliä ei ole tässä)



Rekisteröity yhdistys, 

• Rekisteröinnin oikeusvaikutukset

• Yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla 
asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, 
jos se on rekisteröity siten kuin tässä laissa säädetään.

• Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa 
henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.



Yhdistyksen säännöt

• Yhdistyksen säännöissä on mainittava:

• 1) yhdistyksen nimi;

• 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta;

• 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

• 4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita 
maksuja;

• 5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä 
toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä 
toimikausi; (16.7.2010/678)

• 6) yhdistyksen tilikausi;

• 7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, 
tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään; (16.7.2010/678)

• 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle; sekä

• 9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a16.7.2010-678
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a16.7.2010-678


Kokouksen kulku
• Alkutoimet

• Kokouksen avaaminen
• Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
• Järjestäytyminen eli kokousvirkailijoiden valinta
• Esityslistan hyväksyminen
• Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, jos tarkastajia ei ole 

valittu

• Ilmoitusasiat: tiedoksi merkittäviä, ei yleensä keskustella

• Päätösasiat: päätösehdotus tehdään kokouksessa tai se on 
valmiina esityslistassa. Puheenjohtaja kertaa päätöksen ja se 
kirjataan selvästi pöytäkirjaan.

• Muut asiat: esim. osallistujien esille nostamat asiat, aiheuttavat 
keskustelua

• Lopputoimet



Jäsenluettelo

• Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. 
Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja 
kotipaikka. (30.12.1992/1614)

• Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus 
tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa 
olevien tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään 
henkilörekisterilaissa (471/87). Luovuttamisesta voi päättää 
yhdistyksen hallitus. muista tietosuoja

• HenkilörekisteriL 471/1987 on kumottu HenkilötietoL:lla
523/1999. muista tietosuoja

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a30.12.1992-1614
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1987/19870471
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1987/19870471
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523


Jäseneksi liittyminen ja eroaminen

• Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava 
aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä 
päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

• Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä 
yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan 
vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemisestä. 
Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.



Yhdistyksestä erottaminen

• Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla 
erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus 
erottamiseen, jos jäsen:

• 1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

• 2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

• 3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja.



Erottamismenettely

• Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei 
säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava 
erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen 
äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

• Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava 
tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen 
syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

• Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan 
säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen 
säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen 
ratkaistavaksi.

• Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen 
eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa 
säännöissä määrätyn ajan maksamatta.



Päätösvallan käyttäjät

• Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Säännöissä 
voidaan kuitenkin jäljempänä säädetyllä tavalla määrätä, että 
päätösvaltaa käyttävät:

1) yhdistyksen valtuutetut; esim. OAJ:n valtuusto

2) yhdistyksessä sekä siihen suoraan tai välillisesti kuuluvissa 
yhdistyksissä jäseninä olevat yksityiset henkilöt 
liittoäänestyksessä.



Päätöksenteko
• Yhdistyksen kokous

• Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä 
aikana. Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen 
jäsenellä oikeus vaatia kokouksen pitämistä.

• Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen 
kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten vaatii. Jos yhdistyksen jäseninä sääntöjen mukaan voi 
olla vain yhdistyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä, 
voidaan säännöissä määrätä, että vähemmistö, joka voi vaatia 
ylimääräisen kokouksen pitämistä, on pienempi tai suurempi 
kuin yksi kymmenesosa. Muun yhdistyksen säännöissä voidaan 
määrätä vain pienemmästä vähemmistöstä.



• Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen 
saatuaan kutsuttava kokous koolle. Jollei kokousta ole kutsuttu 
koolle tai vaatimusta ole voitu esittää hallitukselle, 
aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen 
jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous 
koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen 
sakon uhalla.



Kokouskutsu

• Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä 
on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja 
paikka.

• Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, 
tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi 
mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen 
avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on 
rajoitettua.

• Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa 
asiassa ei kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu 
kokouskutsussa.



Jäsenen äänioikeus

• Jollei säännöissä ole toisin määrätty, jokaisella 15 vuotta 
täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella 
äänioikeutetulla yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, ellei säännöissä ole niin 
määrätty.

• Säännöissä voidaan määrätä, että määrätyn ajan 
jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää 
äänioikeuttaan. Säännöissä voidaan määrätä, että voidakseen 
käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava 
osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle 
viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.



Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa

• Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä 
päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä 
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa 
on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

• Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen 
hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä 
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai 
erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka 
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, 
josta hän on vastuussa. (16.7.2010/678)

• Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden 
esteellisyydestä on säädetty, koskee myös heidän asiamiestään 
tai edustajaansa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a16.7.2010-678


Päätöksentekojärjestys

• Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin 
määrätty:

• 1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä;

• 2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, tai, jos päätös tehdään 
ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, 
arvalla ratkaistava tulos; sekä (16.7.2010/678)

• 3) sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai 
yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa 
asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme 
neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a16.7.2010-678


• Jos yhdistys sääntöjensä mukaan kuuluu toiseen yhdistykseen, 
voidaan säännöissä määrätä, että niiden muuttamiseen 
vaaditaan myös sen yhdistyksen hyväksyminen, johon yhdistys 
suoraan tai välillisesti kuuluu.



Vaalit

• Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan 
enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti 
tai jollei säännöissä ole toisin määrätty. 

• Ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
toimitettavassa vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa, 
jollei säännöissä ole toisin määrätty. 

• Kaikille päätösvallan käyttöön oikeutetuille on turvattava oikeus 
osallistua ehdokkaiden asettamiseen vaalia varten.



Pöytäkirjan laatiminen

• Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa 
tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen 
puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa 
sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä 
hyväksyttävä.

• Jos päätösvaltaa on käytetty ilman kokousta erillisissä 
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla, yhdistyksen hallituksen on 
huolehdittava siitä, että menettelystä päätöksenteossa, äänten 
laskennasta ja sen tuloksesta sekä tehdystä päätöksestä laaditaan 
päivätty ja hallituksen puheenjohtajan allekirjoittama pöytäkirja. 
(16.7.2010/678)

• Yhdistyksen jäsenellä on oikeus pyynnöstä saada 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetut pöytäkirjat nähtäväkseen.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a16.7.2010-678


Hallitus

• Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme 
jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen 
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 
Hallitus edustaa yhdistystä.

• Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla 
vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta 
täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

• Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, 
jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.



Yhdistyksen nimenkirjoittajat
• Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, jollei tätä 

oikeutta ole rajoitettu jäljempänä 3 momentissa tarkoitetuin tavoin.

• Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus yhdistyksen nimen 
kirjoittamiseen on lisäksi:

• 1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä;

• 2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai

• 3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

• Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi edustaa yhdistystä eikä toimia sen 
nimenkirjoittajana. Oikeutta yhdistyksen nimen kirjoittamiseen voidaan 
säännöissä rajoittaa niin, että kahdella tai useammalla henkilöllä on vain yhdessä 
oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. Muuta rajoitusta ei saa merkitä 
yhdistysrekisteriin.

• Yhdistyksen allekirjoituksessa tulee olla yhdistyksen nimi ja nimenkirjoittajan tai 
nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus.

• Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, kun se on 
annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa 
kirjoittaa yhdistyksen nimi.



Esteellisyys

• Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua 
hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä 
muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, 
jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa 
yhdistyksen edun kanssa.



Tilintarkastus

• Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa 
ja tilintarkastuslaissa (1141/2015) säädetään.

• Jollei muussa laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää 
valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä 
välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi 
seuraavista edellytyksistä:

• 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;

• 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai

• 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151141


Toiminnantarkastus

• Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa. Jos 
valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon 
sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.

• Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. Toiminnantarkastajalla on oltava 
sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan 
nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantarkastajana ei voi olla 
vajaavaltainen taikka se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. 
Toiminnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta suorittaessaan.

• Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesti, 
aluehallintovirasto määrää ilmoituksesta toiminnantarkastajan noudattaen vastaavasti, 
mitä tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:n 3 ja 4 momentissa tilintarkastajan määräämisestä 
säädetään. (18.9.2015/1210)

• Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen 
toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen 
toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen 
kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai 
tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

• Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa toiminnantarkastajaa sekä 
toiminnantarkastajan läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, 
mitä tilintarkastuslain 3 luvun 9 ja 10 §:ssä sekä 4 luvun 8 §:ssä tilintarkastajan osalta 
säädetään. (18.9.2015/1210)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a18.9.2015-1210
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a18.9.2015-1210


Yhdistysrekisteriin merkitseminen ja 
muutosilmoitus (PRH:lle)

• Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen 
puheenjohtajan, rekisteriin merkityn hallituksen muun jäsenen 
ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on tehtävä rekisteriin ilmoitus
(muutosilmoitus) siten kuin yritys- ja yhteisötietolain 11 §:ssä 
säädetään. Muutosilmoitukseen on sääntöjä muutettaessa 
liitettävä muutetut säännöt. Ilmoituksen tekemiseen ja 
allekirjoittamiseen sovelletaan muuten, mitä 48 §:ssä säädetään 
perusilmoituksen tekemisestä ja allekirjoittamisesta. 
Muutosilmoituksen voi allekirjoittaa myös ilmoituksen 
tekemisestä vastuussa olevan valtuuttama. Lisäksi jokainen, 
joka on eronnut yhdistysrekisteriin merkitystä asemastaan tai 
jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä 
tästä ilmoituksen. (28.6.2017/462)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#a28.6.2017-462

