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Hallituksen ja johdon pelisäännöt

• Yhdistystoiminta on vuorovaikutusta –
yhteispeliä

• On tiedettävä, mitä odotamme toisiltamme, 
minkälaisessa roolissa toimimme

• Luottamus on toimivan hallinnon elinehto
• Johtaminen on vallankäyttöä, ja vallankäytölle 

on luotava rajat
• Toimivat pelisäännöt ehkäisevät sisäisten 

ristiriitojen kärjistymistä



Minkälainen rooli on

• yhdistyksen jäsenellä?
• hallituksella?
• puheenjohtajalla?
• yksittäisellä hallituksen jäsenellä?
• johtavalla toimihenkilöllä?

Minkälaista valtaa kukakin käyttää?



Yhdistyksen jäsen

• Käyttää ylintä valtaa yhdistyksessä
• Vallankäyttö tapahtuu vain yhdistyksen kokouksissa 
• Valitsee yhdessä muiden jäsenten kanssa 

puheenjohtajan ja hallituksen sekä tilintarkastajat
• Määrää säännöistä, vuosisuunnitelmasta, budjetista 

ja muista yhdistyksen kannalta suurista asioista
• Valvoo yhdistyksen edun toteutumista: vahvistaa 

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, myöntää 
vastuuvapauden, erottaa tarvittaessa nimittämiään 
luottamushenkilöitä

• Keskittyy tavoitteisiin ja linjanvetoihin



Hallitus

• Käyttää ylintä valtaa yhdistysten kokousten välillä
• Vallankäyttö tapahtuu vain hallituksen kokouksissa ja 

erikseen sovittaessa  hallituksen jäsenellä ei automaattista 
vallankäyttöoikeutta kokousten ulkopuolella

• Ajaa yhdistyksen jäsenten etua ja toteuttaa yhdistyksen 
jäsenten määrittelemää yhdistyksen tarkoitusta 
vastuussa jäsenille

• Vastuussa toimikautensa ajan hallinnosta ja toiminnasta
• Jos yhdistyksellä ei ole henkilöstöä, hoitaa hallitus myös 

juoksevat asiat
• Palkkaa toimihenkilöt ja toimii työnantajan edustajana



Puheenjohtaja

• Johtaa hallituksen työskentelyä ja edustaa 
yhdistystä

• On vastuussa jäsenistölle

• Toimii hallituksen edustajana hallituksen 
kokousten välillä

• Valvoo tehtyjen päätösten kirjaamista ja 
toimeenpanoa

• (Toimii johtavan toimihenkilön esimiehenä)



Hallituksen jäsen

• Tekee päätökset yhdessä muiden hallituksen 
jäsenten kanssa

• Huolehtii omalta osaltaan, että yhdistyksen 
tehtävät ja velvollisuudet hoidetaan 
moitteettomasti

• Erityisesti jos työntekijöitä ei ole, tehtäviä 
kannattaa jakaa hallituksen sisällä: 
taloudenhoitaja, sihteeri, tiedottaja…

• Tehtäviä voidaan delegoida myös hallituksen 
ulkopuolelle, työntekijöille tai vapaaehtoisille



Johtava toimihenkilö / 
toiminnanjohtaja
• Johtaa operatiivista toimintaa ja käyttää valtaa 

toiminnan organisoimisessa
• On vastuussa hallitukselle, raportoi sovitulla 

tavalla
• Vastaa päätösten valmistelusta ja 

toimeenpanosta
• Huolehtii hallinnon juoksevista asioista 

sihteeri ja taloudenhoitaja
• Seuraa töiden suorittamista
• Toimii muiden työntekijöiden esimiehenä



Yhdistyksen 
kokous

Hallitus

Johtava 
toimihenkilö

Vapaaehtoiset Työntekijät
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