
Yhdistyksen päätöksenteko pähkinänkuoressa     17.1.2021 
 
Yhdistys = liitto: Yhdistyksen muodostavat kaikki jäsenet yhdessä.  
 
Hallitus: Liiton jäsenistä vuosikokouksessa valittu porukka, jotka edustavat liittoa. Hallitus toteuttaa 
vuosikokouksen tahtoa sääntöjen puitteissa. Hallitus toteuttaa siis vuosikokouksessa hyväksyttyjä 
suunnitelmia kuten toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Hallituksen toiminnan tarkastaa 
vuosittain toiminnantarkastaja, joka myös valitaan vuosikokouksessa. Toiminnantarkastajan tehtävä 
on tarkastaa, että hallituksen toiminta on vastannut hyvää hallintotapaa, lakia ja asetuksia.  
 
Vuosikokous: Vuosikokous on liiton (yhdistyksen) ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. 
Vuosikokous koostuu koollekutsutuista jäsenistä. Yhdistyslaissa ja säännöissä puhutaan myös 
yhdistyksen kokouksesta = sääntömääräinen vuosikokous tai ylimääräinen vuosikokous.  
 
Yhden sääntömääräisen vuosikokouksen järjestelmässä, johon liittomme kuuluu, vuosikokous 
päättää aina edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 
toiminnantarkastajien lausunnon hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä 
edellisvuoden hallitukselle (esimerkiksi vuonna 2021 käsitellään näiden osalta vuosi 2020). 
 
Samassa kokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, hallituksen 
kokoonpano, jäsenmaksujen suuruus sekä valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
(esimerkiksi vuonna 2021 käsitellään näiden osalta vuosi 2022).  
 
Jäsenen vaikutusmahdollisuudet liitossa 
 
Jäsen voi vaikuttaa liiton toimintaan vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa hallitus esittelee oman 
esityksensä esimerkiksi toimintasuunnitelmasta, ja mikäli jäsen haluaa muutoksen esitykseen hän 
voi ilmaista oman ehdotuksensa. Mikäli vähintään yksi jäsen kannattaa ehdotusta äänestetään 
esitysten välillä (ellei hallitus ota esitystä omakseen = katsoo että esitys on pohjaesitystä parempi ja 
tekee siitä pohjaesityksen). 
 
Vuosikokouksen kohdassa työjärjestyksen hyväksyminen jäsen voi tehdä oman ehdotuksen 
esityslistalle lisättävistä (tai muutettavista/ poistettavista) asioista.  
 
Vuosikokouksessa voi tehdä myös ponsiesityksen (toimenpide-ehdotuksen sisältävän kannanoton) 
tai mikäli on tyytymätön vuosikokouksen päätöksiin eikä sitoudu niihin jättää eriävän mielipiteen 
tai vastalauseen (näiden tekemiseen on omat ohjeensa).  
 
Ennen vuosikokousta jäsen voi tehdä vuosikokoukselle aloitteen. Liiton sääntöjen mukaan aloitteet 
on toimitettava hallitukselle varsinaisen vuosikokouksen osalta 35 päivää ennen kokousta ja 
ylimääräisen vuosikokouksen osalta 25 päivää ennen kokousta.  
 
Ylimääräinen vuosikokous kutsutaan koolle aina erikseen nimetyn asian käsittelyä varten (kuten 
2018 sääntömuutosten käsittelemiseksi). Hallitus voi kutsua tällaisen kokouksen koolle itse tai sen 
on kutsuttava kokous koolle mikäli 1/10 jäsenistöstä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. 
 
Yhdistyksen kokousten välissä voi vaikuttaa osallistumalla hallituksen koolle kutsumiin 
työryhmiin. Myös palautetta ja kysymyksiä voi hallitukselle laittaa, sillä tokihan jäsenellä on oikeus 
tietää hallituksen toiminnasta vuosikokousten välilläkin (laajemmin toiminta käydään läpi aina 
toimintakertomuksessa vuosikokouksessa). 
 
Lähteet: Yhdistyslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 ja liiton säännöt 
(intrassa) 
 


