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YLEISTÄ TIETOA 

Mitä ahkerammin ihmi-

set osallistuvat järjestö- 

ja yhdistystoimintaan, sitä 

paremmin demokratia 

toimii. 

Yhdistystoiminta on ajankohtainen teema. Tällä hetkellä käydään pal-

jon keskustelua siitä, miten kolmas sektori voisi osallistua esimerkik-

si hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.  

Suomea kutsutaan usein ”yhdistystoiminnan luvatuksi maaksi”, eikä 

syyttä – yritysrekisterin mukaan Suomessa on lähes 140 000 yhdis-

tystä. (2016) 

Ainutlaatuista kolmannen sektorin toiminnalle on, että sitä harjoite-

taan yhteisen hyvän vuoksi. Perussääntönä kolmannen sektorin toi-

minnassa on, ettei toiminnalla tavoitella taloudellista hyötyä ja ettei 

se ole voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. 

Yhdistys voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön.  

Rekisteröidyt yhdistykset voivat ottaa vastuulleen juridisia ja talou-

dellisia velvoitteita. Rekisteröimättömät yhdistykset on puolestaan 

usein perustettu tietyn teeman ympärille. Molempia yhdistysmuotoja 

ohjaavat kuitenkin yhdistyslain säännökset. Tuloverolain 22 §:n mu-

kaan rekisteröimätön yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen yhdistys.  

Esimerkkejä rekisteröidyn ja rekisteröimättömän yhdistyksen eroista:   

Jos rekisteröimätön yhdistys haluaa käynnistää rahankeruun toimin-

taansa varten, täytyy yhdistys rekisteröidä.  

Jos kerran viikossa jalkapalloa pelannut kaveriporukka haluaa siirtyä 

pelaamaan sarjassa, täytyy yhdistys rekisteröidä.  

Perusperiaate 

Rekisteröity vai rekisteröimätön 
yhdistys 

Tässä lehtisessä esitte-

lemme rekisteröidyn 

yhdistyksen toiminnan 

perusteita. Toivomme, 

että tiedoista on 

hyötyä ja että lehtinen 

kannustaa yhdistys-

toimintaan 

Kemiönsaarella. 

Suuri osa tiedoista on 

koottu Föreningsre-

sursenin verk-

kosivuilta, osoitteesta 

www.foreningsresurse

 



”Rekisteriselostetta 

voidaan myös käyttää 

uusien jäsenten in-

formoimiseksi jäsenrekis-

teristä ja sen käytöstä.” 

 Henkilötietolaki 2 luku 10 §  

Yhdistyksen jäseneksi pääsy edellyttää yhdistyksen säännöissä määri-

teltyjen vaatimusten täyttämistä. Yhdistyksen jäsenyys on 

vapaaehtoista, ja jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hal-

litus tai vuosikokous.  

Jäsenistä pidettävään jäsenluetteloon on merkittävä kunkin jäsenen 

täydellinen nimi, kotipaikka ja kansalaisuus (jos muu kuin Suomen). 

Kotipaikaksi riittää kotikunta, mutta myös postiosoite voi olla hyvä 

tietää. Jäsenrekisteri on pidettävä ajan tasalla, ja hallituksen jäsenistä 

yksi voi vastata jäsenluettelosta.  

Kaikkien yhdistysten tulee pitää luetteloa jäsenistään, ja vastuu tästä 

kuuluu yhdistyksen hallitukselle.  

 

 

Jäsenluettelo 

Yhdistyksen rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste kaikista 

henkilörekistereistä. Rekisteriselosteesta tulee ilmetä rekisterinpitä-

jän nimi ja yhteystiedot, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus 

sisällöstä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä kuvaus 

rekisterin suojauksen periaatteista. Rekisteriselosteen on oltava jo-

kaisen saatavilla. 

Rekisteriseloste 

Kaikkilla yhdistyksillä on oltava hallitus. Hallituksella on oltava 

puheenjohtaja, jonka tulee olla täysivaltainen Suomen kansalainen. 

Hallitus pitää koostua ainakin kolmelta henkilöltä, puheenjohtaja, 

sihteeri sekä rahastonhoitaja. Hallituksen koostumus on usein 

mainittu yhdistyksen säännöissä.  

Hallitustyö 



Jokainen rekisteröity yhdistys on velvollinen pitämään kirjaa toiminnastaan ja 

noudattamaan kirjanpitolakia. Tilikausi on 12 kuukautta, mutta toimintaa 

aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi saa olla enintään 18 kuukautta. 

Kahdenkertaista kirjanpitoa suositellaan. Kirjanpidon tulee antaa riittävä kuva 

yhdistyksen ajankohtaisesta taloustilanteesta. Kaikki kirjanpitotapahtumat 

tulisi kirjata neljän kuukauden kuluessa tapahtumahetkestä. 

 

Kirjanpidossa on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. Hyvällä kirjanpitotavalla 

tarkoitetaan, että tililuettelo on selkeä, tilien sisältö pysyy samana vuodesta 

toiseen, tositteet kirjataan päivämääräjärjestyksessä ja korjaukset tehdään 

neljän kuukauden sisällä. Tililuettelo on käytettävien kirjanpitotilien luettelo. 

Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Yhdistyksen hallitus on 

vastuussa siitä, että kirjanpito on tehty ja taloushallintoa on hoidettu asian-

mukaisesti.  

 

Kirjanpidosta huolehtii yhdistyksen taloudenhoitaja tai ulkopuolinen taho, 

kuten tilitoimiston kirjanpitäjä.  

Tilikauden päättyessä yhdistyksen on tehtävä tilinpäätös. Tilikausi vastaa usein 

kalenterivuotta. Tilinpäätökseen tulee sisältyä toimintakertomus 

(poikkeuksena pienet yhdistykset), tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 

(poikkeuksena pienet yhdistykset). Tilinpäätös on laadittava, vaikka yhdistys 

olisi ollut passiivinen tai lepotilassa. Tase kuvaa yhdistyksen tilinpäätöspäivän 

taloudellista asemaa. Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista, toisin 

sanoen yhdistyksen tuottoja ja kuluja. Tuloslaskelma tulee laatia yhdistyksen 

kokoonpanon mukaan.  

Tilinpäätöksen hyväksyy ja allekirjoittaa yhdistyksen hallitus. Kun yhdistyksen 

hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen, se toimitetaan yhdistyksen tilintark-

astajalle tai toiminnantarkastajalle.  

YHDISTYKSEN TALOUDEN-
HOITO 

Kun tilikauden kir-

janpito on saatu 

valmiiksi, on aika 

laatia tilinpäätös. 

Yhdistyksen hal-

litus on vastuussa 

kirjanpidon 

tekemisestä. 

Kirjanpito 

Tilinpäätös 

 



Talousarvio 

 

Yhdistyslaki ei vaadi 

talousarvion tekemistä, 

mutta monien yhdistys-

ten sääntöihin on kir-

jattu, että yhdistykselle 

on laadittava talousar-

vio, jonka yhdistyksen 

kokouksen tulee hy-

väksyä. Talousarvio 

määrittelee toiminnan 

harjoittamisen taloudel-

liset kehykset. Hallitus 

antaa talousarvioehdo-

tuksen. Talousarvion 

tulee olla selkeä, ja ta-

voitteena tulee olla 

nollatulos. Talousarvio 

kannattaa laatia 

aiempien vuosien tilin-

päätösten perusteella.  

 

 

 

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt. 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja tai 

tilintarkastaja. Toiminnantarkastaja vastaa aiempaa maallikkotilintark-

astajaa. Kaikkien yhdistysten, joilla ei ole tilintarkastajaa, on valittava 

toiminnantarkastaja. Yhdistyksellä on oltava auktorisoitu tilintark-

astaja, jos vähintään kaksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 

Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa 

Liikevaihto ylittää 200 000 euroa 

Palveluksessa on yli kolme henkilöä   

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto 

yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Toiminnantark-

astajan on kirjanpidon ja hallinnon tarkastamisen jälkeen annettava 

kirjallinen toiminnantarkastuskertomus. Toiminnantarkastus-

kertomus on suunnattu yhdistyksen jäsenille.  

 

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on oltava 

sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin on 

tarpeen toiminnantarkastajan tehtävän hoitamiseksi. Toiminnantark-

astajana ei voi olla konkurssissa oleva tai vajaavaltainen eikä muu toi-

mintakelpoisuudeltaan rajoitettu henkilö. Lisäksi toiminnantarkasta-

jan on oltava  

riippumaton toiminnantarkastusta suorittaessaan.  

 
 

 

Toiminnantarkastus ja  
toiminnantarkastaja 

 

Kun yhdistyksen hallitus on allekirjoittanut 

tilinpäätöksen, se toimitetaan toimin-

nantarkastajalle. ” 



Kilometrikorvaus ja päiväraha 
 

Kun henkilö ei ole työsuhteessa yleishyödylliseen yhteisöön tai ei 

muuten saa palkkaa työstä, johon matka liittyy, henkilöllä on oikeus 

seuraaviin, yleishyödyllisen yhdistyksen maksamiin verovapaisiin 

tuloihin: 

• Kilometrikorvausta voidaan maksaa verottomasti 2 

000 €/vuosi/henkilö 

• Päivärahaa enintään 20 päivän ajalta kalenterivuotta 

ja henkilöä kohden 

Matkakorvaus on verovapaata tuloa yleishyödyllisessä yhteisössä 

vapaaehtoisesti ja vastikkeetta toimivalle henkilölle. Matka tulee 

tehdä yleishyödyllisen yhteisön toimeksiannosta ja siitä on 

etukäteen asianmukaisesti päätettävä. 

Yleishyödyllinen yhteisö ilmoittaa maksamansa matkakustannusten 

korvaukset vuosi-ilmoituksella, vaikka se ei maksa lainkaan varsi-

naista palkkaa. 

YHTEYSTIEDOT 

 

Yhdistysakuutti (2016
-17) 

Projektinjohtaja 

Tobias Björklund 

0406328010 

Tobias.bjorklund@kimitoon.fi 

Kotisivu: 

http://www.kimitoon.fi/

yhdistysakuutti 

Facebook: 

https://www.facebook.com/

foreningsakutenkimitoon/ 

 

Linkkivinkkeiä 

http://www.foreningsresursen.fi/start/ (Ruotsiksi) 

http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/hh-opas_nettiin.pdf 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 

Yhdistysakuutin omilla sivuilla löytyy paljon vinkkejä yhdistystyöstä y.m.  

www.kemionsaari.fi/yhdistysakuutti 



ASIAKIRJAHALLINTO 

”Tiedolla on todistusarvo,  

minkä vuoksi sillä on juri-

dinen arvo.” 

 

On tärkeää säilyttää asiakirjat ja hoitaa niitä oikeaoppi-

sesti tulevia sukupolvia varten.  Arkistomateriaalia voi-

daan hyödyntää yhdistyksen historiikissa ja näyttelyissä. 

Arkisto toimii yhdistyksen muistina.  

  

Lain mukaan tietyt asiakirjat tulee säilyttää ja niiden tu-

lee olla saatavilla määrätyn ajan. Tämä koskee esimer-

kiksi talousasiakirjoja. Esimerkiksi tilinpäätökseen liitty-

vät tositteet on säilytettävä 6–10 vuotta. Mahdollisten 

työntekijöiden palkkakuitit on säilytettävä 50 vuotta.   

  

Aineiston voi tallentaa sekä perinteisesti kansioihin että 

sähköisesti esimerkiksi Dropboxiin. Tietojen sähköinen 

tallentaminen on nykyään helppoa ja ennen kaikkea kä-

tevää, mikäli tiedot lähetetään usealle henkilölle. Nyky-

aikaiset kokousasiakirjat, sähköpostiviestit, kirjeet, ku-

vat jne. on helppo tallentaa sähköisesti esimerkiksi 

”pilvipalveluun”. Myös kuvat, lehtileikkeet, puheet ja 

tilastotiedot on hyvä säilyttää tulevia hallituksia varten 

joko sähköisessä muodossa tai perinteisesti.  

 

Arkistoon tallennetut asiakirjat ovat tärkeitä vielä vuo-

sia myöhemmin. Niistä voi selvittää vanhoja asioita ja 

tehtyjä päätöksiä. Asiakirjoista voi etsiä tietoja yhdis-

tyksen järjestämästä toiminnasta ja löytää malleja työn 

kehittämiseksi. 

Asiakirjojen hallinta on tärkeää erityisesti kahdesta 

syystä 

• Juridinen merkitys  

• Auttaa yhdistyksen aktiivijäseniä 

 

Tärkeintä on säästää yhdistyksen 

itse tuottamat asiakirjat: 

 

• tehdyt päätökset 
 

• omaa toimintaa koskevat 
asiakirjat 

 

• aiempien historiikkien doku-
mentit 



VINKKEJÄ 

”Hallituksen 

kokoukset voidaan 

nykyään pitää etä-

kokouksina ilman 

erillistä mainintaa 

säännöissä.” 

 

1. Etäosallistuminen kokoukseen (Yhdistyslaki 17 §) 

Tekniset apuvälineet tarjoavat uusia mahdollisuuksia monille yhdistyksille. 

Hallituksen kokoukset voidaan ilman erillistä mainintaa säännöissä pitää etäkok-

ouksena teknisten apuvälineiden, kuten sähköpostin tai videoyhteyden, ääniyhtey-

den jne. avulla. Etäkokouksia pidettäessä koko hallituksen on allekirjoitettava 

pöytäkirja.  

Jäsenkokouksia voidaan järjestää etäkokouksina teknisten apuvälineiden avulla, 

mikäli se mainitaan yhdystyksen säännöissä. Osallistumisen ehdot tulee kirjata. 

Mikäli ehtoja ei ole kirjattu yhdistyksen sääntöihin, hallitus päättää säännöistä er-

ikseen jokaisen yhdistyksen kokouksen kohdalla.  

Mahdollisuudesta etäosallistumiseen tulee ilmoittaa kokouskutsussa! 

 

2. Kotisivut ja sosiaalinen media 

Hyvät kotisivut ovat toimiva ja tehokas apuväline jäsenhankinnassa ja tiedottami-

sessa. On tärkeää, että kotisivut on laadittu hyvin, että ne ovat ajan tasalla ja anta-

vat hyvän ensivaikutelman yhdistyksestä. Siksi yhdistyksen on tärkeää ottaa kantaa 

näkyvyyden tarpeeseen.  

Kotisivujen ei välttämättä tarvitse maksaa mitään. Myös blogiportaali voi olla hyvä 

vaihtoehto.  

Sosiaalista mediaa voi käyttää täydentämään kotisivuja, ja nykyään useimmat ovat 

esim. Facebookissa. Facebook-sivusto voi joillekin yhdistyksille olla huomattavasti 

helpompi tiedotuskanava kuin kotisivut. Yhdistyksellä on hyvä olla selkeä tiedo-

tusstrategia esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä koskien.   

 

3. Millaisia kokouksia yhdistys haluaa pitää?  

Eri yhdistysten kokoukset voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Osa yhdistyksistä 

pitää lyhyitä ja ytimekkäitä kokouksia, kun taas osa näkee kokoukset mahdollisuu-

tena sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jäsenkokouksissa saattaa usein olla pulaa jä-

senistä. Miten niihin saataisiin houkuteltua enemmän osallistujia? Eräs vinkki on, 

että kokouksen yhteydessä on esim. kiinnostava luento tai kokous pidetään jonkin 

tapahtuman yhteydessä. Yhdistystoiminta perustuu demokratiaan, ja siksi jäsenten  

aktiivinen osallistuminen on erittäin tärkeää. 

 

”Yhdistyksellä on 

hyvä olla selkeä tie-

dotusstrategia,  

esimerkiksi sosiaali-

sen  

median käyttöä ko-

skien.”   

 

”Yhdistystoiminta 

perustuu demokrati-

aan, ja siksi  

jäsenten aktiivinen 

osallistuminen on 

erittäin tärkeää.” 

 

 


