
Yhdistyshallinnon 
vuoden askeleet

Opas Aivovammaliiton yhdistysten 
hallinnosta vastaaville



Oppaan idea

• Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet

– Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana 
useassa otteessa, kerralla läpilukeminen ei ole 
tarpeen

• Toimintasuunnitelma, hallituksen pöytäkirjat ja 
toimintakertomus on yksi suuri kokonaisuus
 ne tukevat toisiaan

• Tavoitteena on toiminnan kehittäminen ja 
uusien aktiivien mukaan saaminen hallituksen 
ulkopuolelta
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Askeleet

1. Aivoriihi ja toimintakalenteri

– Tilaa yhdessä ideoinnille ja suunnittelulle

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 

– Suunnitelmat kirjataan viralliseksi asiakirjaksi ja lasketaan, 
että rahat riittävät

3. Hallituksen kokoukset 

– Auttavat toiminnan toteutuksessa ja oppimisessa

4. Toimintakertomus ja tilinpäätös 

– Vuoden toiminta kuvataan kirjallisessa muodossa 
vuosikokousta, rahoittajaa ja tulevaisuuden historian 
kirjoja varten
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Aivoriihi

Aikaa ja tilaisuus ideoida suuremmalla joukolla.

• Aivoriihissä suunnitellaan yhdistyksen toimintaa tulevaksi 
vuodeksi yhdessä toimijoiden kanssa

• Mukana ainakin hallitus ja aktiivitoimijat hallituksen 
ulkopuolelta  toiminta jakautuu tasaisemmin

• Parhaassa tapauksessa aivoriihi järjestetään kahdesti 
vuodessa

• Aivoriihessä kootut ajatukset auttavat hallitusta 
toimintasuunnitelman laatimisessa

• Aivoriihen tuloksena syntyy yhdistyksen toimintakalenteri
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Tehdään yhdessä! 

Innokkaimmin ihmiset osallistuvat 
tekemiseen, jossa ovat itse olleet 
mukana jo ideointivaiheessa.

• Kannustava ilmapiiri sallii myös erikoisemmat 
toimintaideat

• Mikä voisi innostaa mukaan myös uudenlaisia jäseniä?
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Pidemmän tähtäimen suunnitelmat

• Yhdistykselle voi tehdä myös pidemmän tähtäimen 
suunnitelman, eli strategian

– Strategian avulla pyritään tavoitteisiin

• Tutustukaa myös liiton strategiaan vuosille 2015-2019

• Apuja strategiatyöhön liitosta, aihetta käsitellään myös 
Liittopäivillä lokakuussa 2015
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Aivoriihen käytännön järjestelyt

• Leppoisa ympäristö ja riittävästi aikaa 

• Suunnittele runko etukäteen

• Kannustava ja innostava ilmapiiri. 
Kaikilla mahdollisuus osallistua!
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Aivoriihi - Aloitus

• Rento aloitus, tilaa kuulumisten vaihdolle. 
Yhteenkuuluvuus. Kiitokset ja huomiointi. 

• Toiminnan suunnittelu  pohtikaa tavoitteita

– Mikä on nykyisessä toiminnassa hyvää? 

– Mitä pitäisi muuttaa?

– Mitä ihan uutta mitä voitaisiin kokeilla? 

– Mihin meidän voimavarat (rahat ja tekijät) riittävät? 

– Miten huomioidaan myös erilaiset ihmiset?

• Kirjatkaa ylös avainsanat
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Aivoriihi – Tavoitteiden valinta

• Valitkaa tavoite tai useampi tavoite. 

– Osa ideoista voidaan toteuttaa tulevina vuosina. 

• Kirjatkaa tavoite ylös lauseen muotoon.

– Esimerkiksi: 
”Kasvatamme jäsenmäärää 10%.” 
”Jokainen hallituslainen innostaa yhden uuden 
jäsenen järjestämään kanssaan toimintaa.”
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Aivoriihi – Miten tavoitteeseen päästään?

• Mitä pitää tehdä että tavoitteeseen päästään?

• Milloin tavoitteeseen on mahdollista päästä? 

• Onko tavoite realistinen?

• Jakaudutaan pienryhmiin ja suunnitellaan käytännössä 
toteutettavia ideoita 

– Ketkä tekee, mitä, missä ja milloin? 

– Paljonko maksaa, onko meillä varaa? 

– Ketkä ottavat vastuun? 

– Keneltä voi pyytää apua? 

– Millaista apua on tarjolla/käytettävissä?

• Kirjatkaa muistiin!
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Ideat hukassa?

• Tukea toimintaryhmille-materiaalissa on 
viitisenkymmentä toimintaideaa. 

• Materiaalin löydät liiton kotisivuilta hakusanalla 
”tukeatr”.
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Toimintakalenteri 

• Toimintakalenteri syntyy Aivoriihen keskustelun pohjalta. 

• Kootkaa toimintakalenteriin:

– mikä tapahtuma

– ketkä vastaa (parivastuu)

– missä järjestetään

– milloin

– kuka antaa tarvittaessa tukea

• Kalenteriin kirjataan mukaan myös: 

– yhdistyksen peruskuukausitoiminta 

– vuosikellon mukaiset hallinnon tehtävät

Pohtikaa jaksamista ja tasapainoa 
eri toimijoiden välillä. 
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Toimintasuunnitelma ja talousarvio

• Hyvä suunnittelu ohjaa yhdistystä pääsemään 
tavoitteisiin. 

• Toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään 
yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 

• Toimintasuunnitelma ja –kertomus tukevat 
toisiaan! 

– Toimintasuunnitelma: keskeisimmät tiedot, uudet 
toimintamuodot, tavoitteet ja haasteet

– Talousarvio: laskelma toimintasuunnitelman 
toteuttamiseksi
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Toimintasuunnitelma

• Toimintasuunnitelman rakenteeseen kannattaa ottaa 
mallia toimintakertomuksesta. Näin nämä kaksi 
asiakirjaa tukevat toisiaan ja myöhemmin 
toimintakertomuksen kirjoittaminen on helpompaa. 

• Toimintasuunnitelma voidaan kirjoittaa 
vapaamuotoisesti. Sisällölle ei ole lakisääteisiä 
määräyksiä.

• Toimintasuunnitelma jaetaan vastuualueiden mukaan 
osiin. Paras olisi jos jokainen kirjoittaa omasta 
vastuualueestaan. Ja yksi, esim. yhdistyksen sihteeri, 
kokoaa tekstin yhteen. 
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Toimintasuunnitelma voi sisältää:

• Kuvaus yhdistyksestä ja sen pitkän tähtäimen tavoitteista

• Säännöistä kopioituna yhdistyksen tarkoituspykälä 

• Tulevan vuoden tavoitteet 

• Jäsenhankintakeinot ja tavoitteet

• Kuvaus jatkuvista ryhmistä (toiminnalliset- ja toimintaryhmät) ja 
niiden mahdollisista tavoitteista/tapahtumista

• Kuvausta erityisistä tapahtumista: asiantuntijaluennot, retket, 
juhlat, tempaukset, jne. Miten niiden avulla pyritään 
tavoitteisiin?

• Tiedotustoiminnan toteuttaminen

• Yhteistyö muiden yhdistysten tai yhteisöjen kanssa

• Talous: lyhyesti kerrottuna merkittävät taloudelliset muutokset 
ja varainhankintasuunnitelmat sekä viittaukset talousarvioon
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Talousarvio

• Talousarviota tehdessä apuna käytetään edellisen 
vuoden tilinpäätöstä

– Auttaa kulujen arvioinnissa

– Saadaan tehtyä keskenään vertailukelpoisiksi

• Talousarvio on arvio siitä miten yhdistyksen varat 
tullaan käyttämään toimintasuunnitelman mukaisen 
toiminnan toteuttamiseen. 

• Talousarvion laatii taloudenhoitaja, hallituksen ja 
toiminnasta vastaavien henkilöiden avustuksella. 
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Kun arvio ei pidäkään

• Hallitus saa käyttää yhdistyksen varoja siitä 
huolimatta vaikka asiaa ei olisi mainittu 
talousarviossa. 

• Suuret hankinnat, joita ei talousarvion aikaan 
ole pystytty ennakoimaan, vaativat kuitenkin 
vuosikokouksen koollekutsumista. 
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Toiminnan toteuttaminen 
ja hallituksen kokoukset

• Hallitus kokoontuu n. 4-12 kertaa vuodessa 

– Kokous voidaan pitää myös tarvittaessa sähköpostilla tai 
puhelimitse. 

• Kokouksesta tulee tehdä aina pöytäkirja. 

• Toimintakalenteri kannattaa kopioida hallituksen 
kokouksen esityslistaan otsikoiden menneet 
tapahtumat ja tulevat tapahtumat mukaan. Varatkaa 
aikaa toimintakalenterille.

• Tehtävien jakamisen ja asioista sopimisen lisäksi, 
käykää aina keskustelua jonka avulla pyritään 
oppimaan: mikä meni hyvin, mikä huonosti, mitä tästä 
opitaan tulevia vuosia varten? 
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Hallituksen kokouksen pöytäkirja

• Hallituksen kokouksista kirjoitetaan pöytäkirjat.

• Pöytäkirjojen avulla voidaan jälkikäteen muistaa mitä 
yhdessä on päätetty ja käsitelty. Kirjatkaa pöytäkirjaan 
”yhteiset muistiinpanot” ja erityisesti yhdessä tehdyt 
päätökset.

• Pöytäkirjat arkistoidaan pysyvästi. Näin vielä 
vuosienkin päästä on mahdollista palata päätöksiin. 

• Hallituksen pöytäkirjat tarvitaan:

– toiminnantarkastukseen

– toimintakertomuksen laatimiseen

– riitatilanteiden selvittämiseen

– yhdistyksen historiikin laatijoille

– toiminnan ohjaamiseen19



Pöytäkirjat eivät ole julkisia

• Hallituksen pöytäkirjat eivät ole julkisia eikä niitä ole 
pakko näyttää muille kuin hallituksen jäsenille ja 
tilintarkastajille, jollei yhdistyksen säännöissä toisin 
määrätä. 

• Jokaisella on kuitenkin oikeus saada pöytäkirjanote 
siitä pykälästä, jossa käsitellään häntä koskevaa asiaa. 
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Pöytäkirjan ote

• Joskus tarvitaan pöytäkirjanote esimerkiksi todisteeksi 
pankkiin nimenkirjoittajista tai jäsenelle hänestä tehdyn 
päätöksen yhteydessä. Pöytäkirjanote tehdään 
poistamalla pöytäkirjasta kaikki asiaan kuulumattomat 
pykälät ja jätetään jäljelle vain oleellinen:

– Otsikko pöytäkirjan ote

– Alkumerkinnät: aika, paikka, läsnäolijat, avaus, 
päätösvaltaisuus 

– Varsinaista asiaa käsittelevä osuus 

– Kokouksen päättäminen ja nimenkirjoittajien allekirjoitukset

Kohdat numeroidaan kuten ne on numeroitu varsinaisessa 
pöytäkirjassa.
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Pöytäkirjamalli

• Kuvailevampi 
pöytäkirja tukee 
muistamista

• Pöytäkirjasta on 
helppo koota tiedot 
toimintakertomusta 
varten
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Pöytäkirjamalli
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Toimintakertomus ja tilinpäätös

• Toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan toimintavuoden 
päätyttyä. 

– Toimintakertomus pohjautuu toimintasuunnitelmaan. Mitä 
tavoitteita saavutettiin, mitä ei, miksi? 

– Tilinpäätös erittelee tarkasti, mihin yhdistyksen varat on käytetty. 

• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
toiminnantarkastuspöytäkirjan paikkansapitävyyden 
perusteella yhdistyksen vuosikokous voi myöntää 
hallitukselle vastuuvapauden. 

• Huolellisesti laadittu toimintakertomus on keino vakuuttaa 
mahdollinen rahoittaja (esim. kaupunki) 

• Yhdistyksen historiikin kirjoittajat kokoavat yhdistyksen 
historian muun muassa toimintakertomusten pohjalta. 
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Toimintakertomuksen kirjoittaminen

• Toimintakertomukseen löytyy aineistoa: 

– Hallituksen pöytäkirjoista

– Toimintaryhmän toimintaselostetaulukoista

– Tilinpäätöksestä

– Toimintasuunnitelmasta, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy?

• Sihteeri voi jo vuoden aikana koota 
toimintakertomuksessa mainittavat asiat omaan 
tiedostoonsa.

• Parhaiten toteutunutta toimintaa osaavat kuvata 
toiminnasta vastanneet henkilöt. 

– Lopullinen toimintakertomuksen kokoamistyö on usein 
yhdistyksen sihteerin tai puheenjohtajan. 

• Toimintakertomus käydään hallituksessa läpi ennen 
toiminnantarkastusta ja vuosikokousta. 25



Toimintakertomuksen sisältöä 1/2

• Kuvaus yhdistyksestä ja sen tavoitteista

• Säännöistä kopioituna yhdistyksen tarkoituspykälä 

• Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys ja jäsenmäärä

• Hallinto: hallituksen kokouksien lukumäärä, hallituksen 
jäsenet ja heidän mahdolliset vastuualueet

• Toiminnan kuvaus: 

– Mitä toimintaa on järjestetty? 

– Miten toimintasuunnitelmavaiheessa kuvattuihin tavoitteisiin on 
päästy? 

– Ja jos tavoitteisiin ei päästy, niin miksi ei päästy?

– Lisäksi kerrotaan perustiedot kuten: osallistujamäärät (ryhmillä 
keskimäärin), vastuuhenkilöt, erityiset tapaamisten teemat, 
luennoitsijat ja muut erityiset asiat
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Toimintakertomuksen sisältöä 2/2

• Toimintaryhmät 

• Toiminnalliset ja muut ryhmät 

• Tapahtumat (asiantuntijaluennot, retket, juhlat, 
tempaukset)

• Tiedottaminen

– Sisäinen: Montako jäsenkirjettä/viestiä lähetettiin, kotisivut, 
facebook

– Ulkoinen: Näkyvyys yleisötapaamisissa tapahtumissa / 
tempauksissa, yhteistyö sosiaali-/terveydenhuollon kanssa

• Yhteistyö muiden yhdistysten tai yhteisöjen kanssa

– Millaisia tapahtumia / tempauksia on järjestetty

• Talous: sanallisesti koottu tiivisti talouteen liittyvät 
pääkohdat (jäsenmaksu, varainhankinta, avustukset) 27



Tilinpäätös

• Kuten toimintakertomus, myös tilinpäätös käsitellään 
päätösvaltaisessa hallituksen kokouksessa ennen 
toiminnantarkastusta. 

• Tilinpäätöksen allekirjoittavat paikalla olevat 
hallituksen jäsenet. 

– Poissaolevien allekirjoitusta ei tarvita, mutta poissaolevan 
jäsenen vastuu on sama kuin allekirjoittaneen. 
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Toiminnantarkastus

• Aineistot toimitetaan toiminnantarkastajille. 

• He käyvät läpi yhdistyksen tilinpäätöksen, taseen, 
toimintakertomuksen ja hallituksen pöytäkirjat. 

• Tarkastuksessa etsitään mahdollisia ristiriitaisuuksia tai 
puutteita yhdistyksen hallinnosta. Yhdistyksen hallinnossa 
noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. 

• Toiminnantarkastuskertomuksessa kerrotaan mahdollisista 
puutteista ja siitä suositetaanko vastuuvapautta 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

• Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
toiminnantarkastuspöytäkirjan paikkansapitävyyden 
perusteella yhdistyksen vuosikokous voi myöntää 
hallitukselle vastuuvapauden. 
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Apua ja lisäkoulutusta saatavissa

Heidi Kokko, järjestösuunnittelija
p. 050 306 4181

heidi.kokko@aivovammaliitto.fi


