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Mitä minun hallituksen jäsenenä tulee tietää, jotta voin toimia
yhdistyksen hallituksessa
▪ Hyvän hallinon periaatteita
▪ Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja yhdistyslaki
▪ Yhdistyksen säännöt ovat kaiken A ja O

▪ Jäsenyys yhdistyksissä
▪ Yhdistyksen päätöksenteko - kokoukset
▪ Hallituksen velvollisuudet ja tehtävät
▪ Eri roolit yhdistyksessä
▪ Yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelu
▪ Arkistointi
▪ Tietosuoja

Avoimuus

Riittävä ja asianmukainen tiedottaminen

Hyvä dokumentointi ja arkistointi

Kirjatut toimintatavat

Jaetut vastuut

Luottamuksellisuus

▪ Yhdistymisvapaus Suomessa perustuu perustuslain 2 luvun 13.2 § ja

13.3 §.
▪ Yhdistymisvapaus on positiivista vapautta, sillä jokaisella on oikeus
perustaa yhdistys yhdistyslain säännösten mukaisesti sekä kuulua tai
olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan.
▪ Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki (26.5.1989/503).
▪ Lisäksi yhdistysten toimintaa säätelevät kirjanpitolaki, henkilötietolaki
ja EU:n tietosuoja-asetus, arpajaislaki
▪ Toiminnan mukaan voi tulla muitakin lakeja…
▪ Jos palkattuja työntekijöitä, tulee useita lisälakeja noudatettavaksi

▪ Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

toteuttamista varten.

▪ Aatteellisuus =
✓Yhdistyksen toiminta rakentuu tietyn toiminta-ajatuksen,

ajatussuunnan tai idean ympärille.
✓Aatteellisuus kirjataan yhdistyksen tarkoitusta koskevaan
sääntöpykälään.
✓Tarkoituspykälän muotoon kiinnitettävä huomiota ->
yleishyödyllisyyden arviointi, toimintamuodot, verotus

▪ Rekisteröinnillä saavutetaan tiettyjä oikeusvaikutuksia:
• yhdistys saavuttaa oikeustoimikelpoisuuden
▪

Rekisteröity yhdistys voi
✓hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia,

✓olla asianosaisena tuomioistuimessa, eivätkä
✓rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti

vastuussa yhdistyksen velvoitteista.

Säännöt ovat yhdistyksen toiminnan pohja.

Säännöissä kuvataan yhdistyksen toiminnan tarkoitus

Yhdistys voi tehdä sellaista toimintaa, jonka säännöt sallivat.
”Yhdistyslain mukaan yhdistys harjoittaa sellaista toimintaa,
joka on säännöillä määrätty.”

Toimintaa ohjaa yhdistyksen kokouksessa hyväksytty
toimintasuunnitelma ja taloutta kokouksessa hyväksytty
talousarvio.

Hallitus on yhdistyksen toiminnan toteuttaja, hallitus vie
suunnitelmat käytäntöön ja katsoo, että toiminta on sääntöjen
mukaista.

▪ 8 § Säännöt
• Yhdistyksen nimi
• Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
• Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
• Jäsenen velvollisuus suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja
• Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä
•
•

•
•

toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi
Yhdistyksen tilikausi
Milloin hallitus, tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös
vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään
Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle
Miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen kokoukset
Hallitus
Vapaaehtoiset / Yhdistyksen työntekijät

▪ Jäseneksi täytyy haluta -> tahdonilmaus

▪ Säännöt määrittelevät ketkä voivat olla jäseniä
✓Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai

säätiö

▪ Jäsenillä on oikeuksia ja velvollisuuksia
▪ Jäsenistö käyttää yhdistyksissä korkeinta päätäntävaltaa
▪ Hallitus vastaa jäsenluettelon pitämisestä
✓luetteloon merkitään kunkin jäsenen täydellinen nimi ja

kotipaikka

•

Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle

•

Jäsenet hyväksyy hallitus, ellei säännöissä ole muuta määräystä

•

Jäsen voi halutessaan erota milloin tahansa
Kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
✓ Ilmoitus yhdistyksen kokouksessa, merkintä pöytäkirjaan
✓ Säännöissä voi olla ”irtisanomisaika”, max. Vuosi
✓

•

Jäsen voidaan erottaa säännöissä määrätyillä perusteilla

•

Yhdistyksellä aina oikeus erottamiseen, jos jäsen
✓ On jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on sitoutunut liittymällä yhdistykseen

✓ On huomattavasti vahingoittanut yhdistystä menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
✓ Ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

•

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous, ellei säännöissä muuta mainita

•

Mainittava erottamisen syy

•

Jäsen ei esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiassa

•

Varattava tilaisuus selityksen antamiseen

•

Jos säännöissä määrätään, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen, jos jäsenmaksut
säännöissä määrätyn ajan maksamatta

▪ http://www.codeman.fi/klaani/
▪ http://www.yhdistysavain.fi/rekisteri/

Jäsenrekisteriä voi myös koota
pikku hiljaa!

Yksi vai kaksi sääntömääräistä
kokousta vuodessa

Syyskokouksessa käsitellään
Toimintasuunnitelma seuraavalle
vuodelle
Talousarvio
Vahvistetaan mahdolliset
kokouspalkkiot
Vahvistetaan jäsenmaksut
Tehdään henkilövalinnat
• Hallitus
• Toiminnantarkastajat

Vuosikokous =
tilinpäätöskokous
Hyväksytään tilinpäätös ja
päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä
Käsitellään edellisen vuoden
toimintakertomus

▪ Yhdistyksen säännöt määräävät jäsenten kutsumisesta kokoukseen

(tapa ja ajankohta
▪ Hallituksen on huolehdittava siitä, että kaikki jäsenet saavat kutsun
ajoissa
▪ Kutsusta käytävä ilmi:
•
•
•
•
•
•
•

yhdistyksen virallinen nimi
kokouksen luonne (kuukausi-, kevät-, syys-, vuosikokous tai hallituksen kokous)
kokouspaikka ja tarkka osoite
kokousaika
käsiteltävät asiat
kutsun antamisaika ja paikka
kutsun antaja

▪ Säännöissä voidaan määrätä, että

kokoukseen voi osallistua erikseen
mainituissa asioissa postitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai
ennen kokousta. Etäosallistumisella ei voi
kuitenkaan päättää esim.
sääntömuutoksesta tai tilinpäätöksen
vahvistamisesta. (16.7.2010/678).

▪ Tämä hyvä mainita myös hallituksen

kokousten kohdalla

▪ Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolla on hallinnollinen tehtävä ei

saa äänestää tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinnasta tai
erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden
myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa

▪ Esteellisyys koskee myös asiamiestä tai edustajaa
✓Jos kaikki jäävejä, kukaan ei ole jäävi -> esim. vuosikokous jossa

paikalla vain hallituksen jäsenet

▪ Kokouksen puheenjohtajan huolehdittava, että kokouksen päätöksistä

tehdään pöytäkirja, myös hallituksen kokouksista on syytä pitää
pöytäkirjaa
▪ Tärkeää olla näkyvissä paikka, aika, läsnäolijat, päätetyt asiat sekä
puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset
▪ vähintään kaksi kokouksessa valittua henkilöä tarkastaa tai yhdistys
itse hyväksyy
▪ Hallituksen huolehdittava, että ns. etäkokouksen
päätöksentekomenettelystä, ääntenlaskennasta ja tuloksesta sekä
päätöksistä tehdään päivätty ja hallituksen puheenjohtajan
allekirjoittama pöytäkirja
▪ Jäsenellä oikeus pyynnöstä saada pöytäkirjat nähtäväkseen

Otteeseen merkitään otsikoksi asiakirjan nimi eli pöytäkirjan ote. Kohdat numeroidaan
kuten ne on numeroitu varsinaisessa pöytäkirjassa.
•
•
•
•
•
•

alkumerkinnät kokonaisuudessaan (aika. paikka, läsnäolijat, avaus, päätösvaltaisuus,
kokousvirkailijat)
kyseistä asiaa koskeva kohta erotettuna katkoviivoin
kokouksen päättäminen
allekirjoitukset
pöytäkirjan tarkistuslausunto
otteen oikeaksi todistaminen

▪ Otteen allekirjoitukset voivat olla kopioita alkuperäisestä pöytäkirjasta, mutta otteen

oikeaksi todistavien on kirjoitettava nimensä omakätisesti.
▪ Todistajille on esitettävä alkuperäinen pöytäkirja.

▪ Joskus saatetaan tarvita sekä pöytäkirjan ote että jäljennös varsinaisesta pöytäkirjasta.

Päätöspöytäkirjaan kirjataan tehdyt päätökset ilman perusteluja ja muita
kommentteja. Tämä on ns. minimipöytäkirja.

Selostuspöytäkirjaan kirjataan pääesitys, keskustelussa tehdyt esitykset lyhyine
perusteluineen, äänestys tai vaali sekä päätös. Selostuspöytäkirja on päätös- ja
keskustelupöytäkirjan välimuoto. Selostuksen ei tarvitse olla sanatarkkaa lainausta.

Keskustelupöytäkirja tarkoittaa kokouksen kulun sanatarkkaa kirjaamista tai ainakin
kaikkien puheenvuorojen pääkohtien kirjaamista.

Yhdistyksellä oltava hallitus, johon kuuluu
vähintään kolme jäsentä (yli 15v).
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava
yhdistyksen asioita.
Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta
järjestämistavasta.

Hallitus edustaa yhdistystä

Hallituksella oltava puheenjohtaja

▪ Hallituksen puheenjohtajalla, oikeutta voidaan säännöissä rajata

niin, että kahdella tai useammalla vain yhdessä on
nimenkirjoitusoikeus
▪ Säännöissä voidaan määrätä myös:
▪ Yksi tai useampi hallituksen jäsen
▪ Asemansa perusteella muu henkilö
▪ Henkilö, jolle hallitus on antanut erikseen henkilökohtaisen
nimenkirjoitusoikeuden
▪ Allekirjoituksessa oltava yhdistyksen nimi ja
nimenkirjoittajan/nimenkirjoittajien omakätinen allekirjoitus

▪ Lakisääteiset tehtävät määritelty yhdistyslaissa:
✓Hallitus on vastuussa jäsenluettelon pitämisestä.
✓Hallitus toimii yhdistyksen kokousten koollekutsujana.
✓Hallitus toimii yhdistyksen edustajana.
✓Hallitus toimii purkautuneen yhdistyksen selvitysmiehenä.
✓Hallitus huolehtii yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta
konkurssiin, kun varat eivät riitä kattamaan velkoja tai yhdistys ei
kykene suoriutumaan sitoumuksistaan.

▪ Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa sekä toimeenpanna

yhdistyksen kokouksessa päätetyt asiat

▪ Ottaa jäsenet yhdistykseen, ellei säännöissä ole määrätty toisin
▪ Hallituksen puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, elleivät säännöt

aseta tälle rajoituksia

▪ Voi myydä, vaihtaa tai kiinnittää yhdistyksen omaisuutta, jos

säännöissä on niin määrätty

▪ Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja erilliset päätökset
▪ Edustaa yhdistystä

• Hallituksen tärkein tehtävä on päätösten toimeenpano.
• Hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, kuten kirjeenvaihdon,

arkistonhoidon, erilaisten lupien anomisen jne.

• Hallitus hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.

• Hallitus johtaa ja valvoo sisäistä toimintaa.
• Hallitus tekee aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
• Hallitus voi delegoida tehtäviä luottamushenkilöille, lopullinen

vastuu ei poistu.

Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöt lain ja sääntöjen määräämällä tavalla
• Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja
• Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksen kokous valitsee
yhdistykselle puheenjohtajan, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana
• Hallitus voi sääntöjen määräysten tai tarpeen mukaan nimittää ja valita myös
muita toimihenkilöitä ja toimikuntia
• Hallituksen kokoukset voivat olla etäkokokouksia, jos yhteisesti on sovittu ja
kaikilla on mahdollisuus osallistua. Esim. puhelinneuvottelu, sähköposti
▪ Kokouksista on suositeltavaa pitää pöytäkirjaa ja tehdä se myös etäkokouksista
▪ Pöytäkirjan teko yleistä kokouskäytäntöä

52 § Muutosilmoitus
Patentti- ja rekisterihallitus ->
Yhdistysrekisteri
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Sääntöjen muutokset
Hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtuminen
Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa
Sääntöjen muutos voimaan, kun rekisterimerkintä tehty
Hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtuminen
sivullisen tietoon, kun merkitty rekisteriin

▪ PRH uudistaa yhdistysrekisterin tietojärjestelmät kokonaisuudessaan

18.9.2019

▪ Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksille annetun

rekisterinumeron

▪ PRH antaa kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti
▪ Jos yhdistyksellä on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy
▪ Yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen

▪ Myös yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuvat

Lakisääteisesti:

Lisäksi puheenjohtaja

Nimenkirjoitusoikeus.
Yhdistysrekisteriin tehtävien perus- ja
muutosilmoitusten allekirjoitus.
Yhdistyksen purkautumisesta tehtävän
purkautumisilmoituksen allekirjoitus.

johtaa hallituksen ja toimihenkilöiden työtä,
hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita, kehittää
yhdistyksen toimintaa,
osallistuu tärkeimpiin käytännön töihin.

▪ laatii pöytäkirjat hallituksen kokouksista,
▪ täyttää, hankkii puheenjohtajan allekirjoituksen ja toimittaa eteenpäin ilmoitukset
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

yhdistysrekisteriin,
laatii vuosikertomuksen luonnoksen hallituksen käsiteltäväksi,
kokoaa toimintasuunnitelman luonnoksen hallituksen käsiteltäväksi ja lopuksi
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
hoitaa ja pitää ajan tasalla jäsenrekisterin,
kokousten käytännön järjestelyt,
yhdistyksen arkistonhoito,
pienissä yhdistyksissä yleensä myös tiedottajana,
muita tehtäviä voivat olla postitus, erilaisten tilastojen laatiminen, kirjeenvaihto,
monistus jne.

▪ Varsinkin pienissä yhdistyksissä koko taloushallinnon hoitaminen:
▪ maksuliikenne,
▪ kirjanpito,
▪ käteiskassa,
▪ tilinpäätösluonnoksen laatiminen,
▪ talousarvion toteutumisen seuraaminen ja hallitukselle tiedottaminen,
▪ hallituksen avustaminen talouden suunnittelussa ja
▪ veroilmoituksen laatiminen
▪ huolehtia siitä, että hallitus tekee talouspäätökset oikeasti ja

myös kirjaa ne pöytäkirjaan, varsinkin jos hallitus ei tässä
suhteessa ole tehtäviensä tasalla.
▪ Lopullinen vastuu taloudenpidosta on kuitenkin hallituksella!

1.Kutsuttu koolle ajoissa
(sopikaa kokoukset
pidemmälle ajalle).

2.Käsiteltävät asiat
etukäteen esityslistan
muodossa.

3.Kokouksen kesto
mieluiten max. 2h.

4.Puheenjohtaja pitää
kokouksen asiassa ja
varmistaa kokoukset
kulun.

5.Puheenjohtaja toistaa
päätökset, helpottaa
sihteerin työtä.

6.Hallitusten jäsenten
aktiivisuus ja asioihin
etukäteen perehtyminen.

Vuosittain tehdään toimintasuunnitelma (lain vaatima!)

Pidemmän aikavälin suunnittelua olisi hyvä aika ajoin tehdä. Mietittäviä asioita voivat
olla esim.
Millainen yhdistys haluamme olla 5
vuoden kuluttua

Paljonko haluaisimme että meillä on
jäseniä, toimintaa jne. Miten saada
uusia toimijoita/nuoria mukaan

Millaista toimintaa yhdistyksellä on
ja millaista ei ole

Miten yhdistyksen varallisuus
vaikuttaa toimintaan ja miten
varallisuuteen taas voisi vaikuttaa

Tulevan vuoden toiminta =
toimintasuunnitelma

Tulevan vuoden tulot ja menot =
talousarvio

Sanallisesti

Lukuina ja euroina

▪ Mitä ja miten tehdään?

▪ Millaisia kuluja syntyy?

▪ Missä tehdään?

▪ Maksavatko tilat?

▪ Kuka tekee?

▪ Palkkaa vai talkootyötä? Sivukulut? Muut

▪ Kenelle tehdään?

▪ Mitä tavoitellaan?
▪ Millä tavoin toimitaan?

korvaukset?

▪ Jäsenille vai muille?
▪ Tuleeko tuloja?
▪ Avustukset, lahjoitukset.

1.

Säännöistä poimittu pykälä yhdistyksen tarkoituksesta ja
tulevan toimintakauden visio

1.

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

2.

Johdanto (ajatuksia tulevasta toimikaudesta)

2.

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

3.

Jäsenhankinnan keinot ja tavoitteet

3.

4.

Tiedotustoiminta
• sisäinen tiedotus (miten, mitä, kuinka usein)
• ulkoinen tiedotus (erityiset tapahtumat, näkyyden
tarve)

Yhdistyksen toiminnan Painopisteet:
• Painopiste A: tavoitteet ja toimenpiteet
• Painopiste B: tavoitteet ja toimenpiteet

4.

Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:
• Kokoukset
• Jäsenhankinta ja -huolto
• Tilaisuudet ja tapahtumat

5.

Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:
• Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut,
sosiaalinen media, lehdet
• Yhteistyösuhteet
• Vaikuttaminen ja edunvalvonta

6.

Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media,
jäsenkirje

7.

Toiminnan kehittäminen.

5.

Toiminta
• perustoiminta (mitä halutaan toteuttaa tulevalla
toimikaudella)
• tarkempi kuvaus

6.

Erityiset tapahtumat
• tempaukset
• koulutukset
• juhlat
• näyttelyt
• retket, matkat ym. Erityistä

7.

Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
• jo meneillä olevan jatkaminen
• uusien yhteistyöhankkeiden esiin nostaminen

8.

Taloudellinen toiminta, varojen kartoitus, viittaukset
talousarvioon

9.

Muut mahdollisesti merkittävät tapahtumat tulevan
toimintakauden aikana

Huomioitavaa taloudenpidossa:
▪ Hallitus päättää kenellä on tilinkäyttöoikeudet.
▪ Muutoksista toimitetaan pöytäkirjan ote pankkiin.
▪ Tarkistakaa pankista kenellä on tilinkäyttöoikeudet ja tarvittaessa poistakaa

ylimääräiset oikeudet!

▪ Miettikää onko taloudenhoito ja kaikki tieto yhden henkilön takana. Vastaako yksi

kaikesta ja muut vain seuraavat? Muistakaa jatkuva raportointi!

▪ Jos teillä on käteiskassa, kuka sitä säilyttää? Joskus olisi syytä tarkistaa kassa. Jos

käteiskassa koko ajan käytössä, hallituksesta voi valita käteiskassantarkastajat.

▪ Pykälän 1 momentin mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos

sillä ei ole tilintarkastajaa. Tilintarkastajalla tarkoitetaan voimassa olevan
tilintarkastuslain mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa.
• Jos yhdistyksen säännöt on hyväksytty ennen 1.9.2010 ja yhdistys ei
lain mukaan ole velvollinen valitsemaan tilintarkastajaa, voi yhdistys
valita toiminnantarkastajan vaikka säännöissä mainitaan tilintarkastaja.
Toiminnantarkastajia ja varatoiminnantarkastajia tulee valita se määrä,
joka säännöissä on mainittu tilintarkastajien ja varatilintarkastajien osalta.
Yhdistyksen on valittava tilintarkastaja jos kaksi seuraavista
kolmesta ehdosta täyttyy:
-taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
-liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
-palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä

▪ Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten ja oikeudellisten asioiden

tuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.
Toiminnantarkastajan tulee olla vapaa lausumaan käsityksensä ulkopuolisista
tekijöistä riippumatta.

▪ Toiminnantarkastajan tehtävänä on ensisijassa arvioida yhdistyksen hallinnon

järjestämistä, kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleistä asianmukaisuutta, johdon
saamien etuuksien ja lähipiiritoimien asianmukaisuutta sekä jäsenten
yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Toiminnantarkastus suoritetaan yhdistyksen
toimintaan nähden riittävässä laajuudessa.

▪ Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuksestaan kirjallinen

toiminnantarkastuskertomus sille kokoukselle, joka päättää tilinpäätöksen
vahvistamisesta. Tarkastuskertomuksessa on mainittava, mitä tilinpäätöstä se
koskee.

▪ Tiedon etsintä ja vanhojen asioiden selvittelyyn

▪ Korvaamattomia lähteitä historiantutkimuksessa.
▪ Voidaan tarkistaa yhdistyksen tekemiä päätöksiä.
▪ Arkisto on paitsi yhdistyksen myös yhteisön muisti.

Asiakirjasta arkistoidaan alkuperäinen kappale.
Asiakirjassa on oltava päiväykset ja allekirjoitukset
(esim. pöytäkirjat allekirjoitettuna)

Tietyt asiakirjat on säilytettävä määräajan tai pysyvästi.
Talletettava asiakirja voi olla esimerkiksi paperinen asiakirja, valokuva, dia, filmi,
video, äänite tai atk-tallenne.
Pysyvästi säilytettäviä mm:
▪ pöytäkirjat sekä niiden liitteet,
▪ tilinpäätökset ja talousarviot
▪ toimintakertomukset ja –suunnitelmat
▪ säännöt, rekisteröinti- ja organisaatiouudistuksiin liittyvät asiakirjat
▪ Sopimukset
▪ Saapuneet kirjeet ja asiakirjat, jotka ovat aiheuttaneet toimenpiteitä.
▪ Tilitositteet 6 vuotta tilintarkastuksesta

▪ Eu:n tietosuoja-asetus on tullut voimaan 24.5.2016.
▪ Siirtymäaika 25.5.2018 asti
▪ Henkilötietojen käsittelyn oltava asetuksen mukaisia.
▪ Asetus koskee kaikkia yhdistyksiä koosta riippumatta.
▪ Yhdistyksissä käsitellään henkilötietoja, esim. jäsenrekisteri
▪ Muistettava, että kerätään vain tietoja mitä tarvitaan
▪ Huolellinen säilytys
▪ Alkuun pääsette, kun mietitte seuraavat asiat: Mitä henkilötietoja

kerätään ja miksi? Missä niitä säilytetään, miten ne on suojattu,
kuka niitä käsittelee?

▪ Tietojen käsittely tulisi dokumentoida -> tietosuojaseloste

http://yhdistystieto.fi/wiki
https://www.prh.fi/fi/yhdistys
rekisteri.html

