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1. Mitä YHDistYstOiMiNtA ON?
Joukko henkilöitä voi perustaa yhdistyksen yhteisen asian ja 
kiinnostuksen ympärille. Yhdistymisvapauden mukaan kaikki suomessa 
asuvat henkilöt voivat perustaa yhdistyksen ilman viranomaisen lupaa 
(suomen Perustuslaki 13,2 §). Rekisteröidyn yhdistyksen hyväksyy aina 
viranomainen. Yhdistykseen liittyminen ja eroaminen on vapaaehtoista. 

Perhehoitoliitto ry:n jäsenyhdistykset ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä, 
joiden tarkoitus on koota samassa tilanteessa olevia sijaisvanhempia, 
perhehoitajia ja perhehoidossa olevia yhteen, tukea heitä sekä toimia 
alueellisena vaikuttajana. Jäsenten tarpeista ja toiveista lähtevä 
mielekäs toiminta vaikuttaa jäsenten aktiivisuuteen ja uusien jäsenten 
liittymiseen. toiminta on järkevä mitoittaa käytettävissä oleviin 
voimavaroihin. 
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Toimin aktiivisesti sellaisessa 
yhdistyksessä, joka tukee 
elämäntapaani ja antaa 
ainutlaatuista vertaistukea, 
jota en voi muualta saada. 
Valitsemaani elämäntapaan 
liittyy vaitiolovelvollisuus,  
jolloin asioita ei voi jakaa 
missä tahansa.

”



Yhdistystoimintaan liittyvien tehtävien vastaanottaminen perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Jäsenen velvollisuutena on maksaa säännöissä 
määritelty jäsenmaksu. toimiva yhdistys tarvitsee niin rivijäseniä kuin 
myös luottamustehtäviin sitoutuvia henkilöitä. lupautuessaan yhdis-
tystoiminnan luottamustehtävään sitoutuu samalla tehtävän hoitami-
seen yhteisvastuullisesti muiden yhdistyksen toimijoiden kanssa. 

2. tOiMiNtAA OHJAAVAt sääNNöt
Yhdistyslaki määrittää yhdistyksen toiminnan raamit, ja yhdistyksen 
omat säännöt määrittävät toiminnan ja sen tarkoituksen. Jokaisen 
hallituksen jäsenen on tärkeä tietää pääpiirteissään niiden sisältö. 
Epäselvissä tilanteissa kannattaa aina ensin kerrata oman yhdistyksen 
sääntöjä ja yhdistyslakia. Nämä molemmat toiminnan perusohjeet 
tulee olla hallituksen jäsenillä. Vuosittaista toimintaa ohjaa yhdistyksen 
kokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 
Yhdistyslain mukaan rekisteröityneen yhdistyksen tulee ilmoittaa 
yhdistysrekisteriin sääntömuutoksistaan sekä nimenkirjoittaja-
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muutoksistaan. samoin tulee ilmoittaa yhdistyksen toiminnan 
lopettamisesta. Muutosilmoitukset voi toimittaa omaan alueellisen 
maistraattiin tai suoraan Patentti- ja rekisterihallitukseen. ilmoitukset 
tehdään aina PRH:n lomakkeella. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on 
pidettävä jäsenluetteloa. sen pitämisestä vastaa yhdistyksen hallitus.

Muita toimintaa ohjaavia sääntöjä ovat kirjanpitolaki ja -asetus, 
tilintarkastuslaki, yhdistyksen talous- ja johtosääntö, henkilötieto- 
ja tuloverolaki (22 § ja23§). Muita toiminnan laajuudesta riippuvia 
yleisimpiä säädöksiä ovat työsopimuslaki, työturvallisuuslaki, 
vuosilomalaki ja arpajaislaki.  

3. YHDistYKsEN HAlliNtO
3.1. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksissä valta kuuluu jäsenille. Kaikille jäsenille avoinna olevissa 
yhdistyksen kokouksissa tehdään tärkeimmät päätökset. Vain 
paikalla olevat ja etäosallistumisoikeuden omaavat voivat vaikuttaa 
päätöksentekoon.

Yhdistyksellä voi olla sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia. 
Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia voi olla kaksi (kevät- ja 
syyskokous) tai vain yksi (ns. vuosikokous). Ylimääräiset kokoukset 
kutsutaan tarvittaessa kokoon. Yhdistyksen säännöt määrittelevät, 
kuinka monta sääntömääräistä kokousta on pidettävä.

Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, 
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta. 
Hallitus ei voi myöntää itselleen vastuuvapautta. Vastuuvapaus 
voidaan todeta yhdistyksen kokouksessa, vaikka paikalla ei olisi yhtään 
hallituksen ulkopuolista yhdistyksen jäsentä. tämän edellytyksenä on, 
että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu eikä kukaan etäosallistuvista 
jäsenistä ole vastustanut vastuuvapauden myöntämistä.
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§
syyskokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus ja toiminnantarkastajat 
sekä hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 
Kokouksissa käsitellään myös lain ja yhdistyksen sääntöjen määräämät 
asiat. Mikäli säännöissä määrätään pitämään vain yksi yhdistyksen kokous, 
niin kaikki em. asiat päätetään samassa kokouksessa. 

Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokous kutsutaan 
koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Kutsussa on oltava kokousaika ja 
-paikka sekä asiat, joita kokouksessa on tarkoitus käsitellä. 

3.2. Yhdistyksen hallitus 

lain mukaan yhdistyksellä on oltava hallitus ja vähintään kolme 
jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Hallitusten jäsenten on oltava 
vähintään 15-vuotiaita. Puheenjohtajan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt 
ja täysivaltainen. Hallituksen jäsenten lukumäärä on määritelty 
yhdistyksen säännöissä.

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen. Hallituksen toimihenkilöiden 
on hoidettava yhdistyksen asioita vastuullisesti ja huolellisesti lain, 
yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaisesti. Päätökset 
tehdään yhdessä, ja päätetyt asiat pitää esittää pöytäkirjoissa 
selkeästi. Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja toteuttaa toimintaansa 
yhdistyskokouksen hyväksymien suunnitelmien puitteissa.

3.3 Toiminnantarkastus

Yhdistyslain muututtua – 1.9.2010 alkaen – pienten yhdistysten 
ei tarvitse enää valita tilintarkastajaa tarkastamaan hallintoaan 
ja talouttaan. tällaisissa tapauksissa hallinnon ja talouden 
tarkastuksen suorittaa riittävästi taloushallintoa osaava maallikko eli 
toiminnantarkastaja. tilintarkastaja-nimitystä voivat käyttää jatkossa 
vain auktorisoidut tilintarkastajat (HtM tai KHt). 

toiminnantarkastajien nimekkeen käyttöönotto ei edellytä 
sääntömuutosta. Yhdistyksen kokous voi valita toiminnantarkastajat, 
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vaikka säännöt määrittelisivät valitsemaan tilintarkastajat. 
toiminnantarkastaja ei voi olla yhteisö vaan sen tulee aina olla 
yksityishenkilö. Hallituksen jäsen tai hänen lähisukulaisensa ei voi olla 
toiminnantarkastaja. 

4. HAllitUKsEN JäsENtEN tEHtäVät
Puheenjohtaja edustaa yhdistystä, valmistelee ja johtaa hallituksen 
kokouksia sekä osallistuu muuhun hallitustyöhön. Puheenjohtaja ei 
päätä yksin yhdistyksen asioista. Hän huolehtii siitä, että toiminta 
tapahtuu hallituksen kanssa yhteistyössä. Varapuheenjohtaja on 
puheenjohtajan sijainen. Puheenjohtaja allekirjoittaa yhdistyksen 
viralliset asiakirjat yksin tai yhdessä muiden nimenkirjoittajien kanssa 
sääntöjen edellyttämällä tavalla. 

Sihteeri huolehtii siitä, että hallituksen kokousten päätökset ja muut 
asiat tulevat kirjattua ja arkistoitua säännösten mukaan. Hän lähettää 
kokouskutsut ja esityslistat kokousedustajille ajoissa sääntöjen 
edellyttämällä tavalla. 

Taloudenhoitajalle kuuluu yhdistyksen raha-asioiden huolellinen 
hoitaminen. taloudenhoitaja tekee usein myös kirjanpidon ja tilin-
päätöksen. taloudenhoitaja voi olla myös hallituksen ulkopuolinen 
henkilö. 

Hyvään hallitustyöhön sitoutumista helpottaa vastuualueiden 
nimeäminen hallituksen jäsenille. Vastuualueita voivat olla tiedotus, 
jäsenasiat, talkoot, juhlatoiminta, www-sivut, urheilu- ja kerhotoiminta 
ja vertaistoiminta. Vastuiden tasapuolinen jakautuminen tekee 
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yhdistystoiminnasta mielekästä. Vastuuhenkilöä ei saa jättää yksin, 
vaan hänelle tulee turvata riittävä tuki tehtävänsä suorittamiseksi. 

Nimenkirjoittajilla on valtuutus allekirjoittaa yhdistyksen viralliset 
asiakirjat. He allekirjoittavat esimerkiksi sopimukset ja avustus-
hakemukset. Yleensä puheenjohtaja on yksi nimenkirjoittajista ja muut 
nimenkirjoittajat määritellään yhdistyksen säännöissä.

5. tAlOUDENHOitO
taloudenhoito on tärkeä osa yhdistyksen johtamista. taloudenhoidon 
perusvälineet ovat kirjanpito tilinpäätöksineen, talousarvio sekä 
taloussääntö. toimintavuoden tulot ja menot suunnitellaan, ja hallitus 
valvoo ja seuraa niiden toteutumista. 

Yhdistyksen hallituksen tulee pitää tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia 
kalenterivuosittain tilinpäätös. Yhdistyksen taloutta ja siihen liittyvää 
hallintoa valvoo valittu toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole 
tilintarkastajaa. Vuosikokous hyväksyy menneen vuoden tilinpäätöksen 

ja toimintakertomuksen sekä 
päättää tilivelvollisten vastuu-
vapaudesta. Vuosikokous 
myös vahvistaa talousarvion ja 
toimintasuunnitelman tulevaa 
vuotta varten.

Yhdistyksissä jokaisesta 
menosta tulee olla tosite. 
Kaikki menot tulee tarkistaa 
ja hyväksyä taloussäännön 
mukaisesti. Hyvän talous-
säännön mukaisesti kukaan 
ei voi yksin hyväksyä itseään 
koskevia kuluja. 
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Jos en olisi tarttunut 
yhdistyksen tarjoamaan 
tilaisuuteen toimia, en 
todellakaan olisi sama 
ihminen kuin nyt!  
Olen paljon rohkeampi, 
paksunahkaisempi ja 
myös herkempi näkemään 
ilonaiheet ja pienetkin 
edistysaskeleet kuin 
ennen.

”



taloudenhoidosta vastaa käytännössä 
hallituksen valitsema taloudenhoitaja, joka 
voi käyttää apunaan taloushallinnon 
ammattilaispalveluita. taloudenhoitajan 
tulee seurata talouden toteutumista 
talousarvioon verrattuna ja raportoida 
säännöllisesti hallitukselle.

Yhdistyksen tulee säilyttää talouden-
hoitoon liittyvä tositeaineisto kuusi vuotta 
sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi 
on päättynyt ja tasekirja kymmenen vuotta 
tilikauden päättymisestä. tasekirja tulee sitoa sen 
allekirjoittamisen jälkeen.

6. JäsENEt JA JäsENistä 
HUOlEHtiMiNEN
On tärkeää, että uudet jäsenet voivat aidosti kokea kuuluvansa 
yhteisöön. Yhdistyksessä jo toimivien tulee tukea uusien jäsenten 
mukaan tuloa yhdistyksen toimintaan. tyytyväisimmät jäsenet on usein 
henkilökohtaisesti saatettu kohtaamaan toisia yhdistyksen ihmisiä. On 
hyvä muistella, miten olisit itse halunnut tulla mukaan. Pohjimmiltaan 
yhdistys on aina ihmisyhteisö, ja siten toisten ihmisten kohtaaminen on 
yhdistyksen perimmäisiä tarkoituksia.

Yhdistyksen toiminnan suunnittelussa on hyvä huomioida laajaa 
jäsenkuntaa palveleva monipuolinen toiminta. Jäsenistön moninaista 
osaamista kannattaa hyödyntää eri toimintojen toteuttajina. 
ihannetilanteessa mahdollisimman monen voimavarat saadaan 
yhteiseen käyttöön.

Hyvä kello kauas kantaa -sanonta pitää tässäkin paikkansa. Hyvin 
toimivaan yhdistykseen on uusien jäsenten rekrytointi helppoa. 
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§
Yhdistyksen toiminnasta pitää välittää tieto kaikille jäsenille. tiedottaa 
voi mm. jäsenkirjeissä, jäsentapahtumissa, kokouksissa, Perhehoito-
lehdessä, yhdistyksen alueiden eri medioissa, sijoittajien kautta, 
Perhehoitoliitto ry:n jäsentiedotteissa ja kotisivuilla. 

Yhteiset tilaisuudet, joissa on sopivasti yhdistystietoa, ajankohtaista 
tietoa perhehoidosta sekä virkistystä koko perheelle kokoavat jäsenistön 
säännöllisesti yhteen. tyytyväiset jäsenet pysyvät jäseninä ja saattavat 
tuoda yhdistykseen myös uusia jäseniä.

7. YHDistYKsEN HYVä 
tOiMiNtAKUlttUURi
Hyvä toimintakulttuuri perustuu mm. avoimuuteen, tasa-arvoisuu-
teen, toisen kunnioittamiseen, rakentavaan vuorovaikutukseen, 
yhteisöllisyyteen ja palkitsemiseen. Positiivinen yhdessä tekeminen 
ja me-henki luovat hyvän pohjan vapaaehtoistoiminnalle. toiminta 
kannattaa suunnitella pitkäjänteisesti ja maltillisesti. 

Yhdistyksen hallituksen selkeä työnjako ja yhteen hiileen puhaltamisen 
kulttuuri luovat myönteistä kuvaa sekä jäsenistölle että ulkopuolelle. 
Hallituksen jäsenten helppo tavoitettavuus ja eri tiedotuskanavien 
käyttö luovat hyvää toimintakulttuuria. Yhdistystoimintaan mahtuu 
monenlaisia mielipiteitä, myös kritiikkiä ja muutosehdotuksia. 
Eroavista näkemyksistä on hyvä kertoa avoimesti ja rakentavasti. 
Muutosehdotuksia sisältävän palautteen vastaanottaminen on osa 
yhdistystoimintaa. 

8. VUOsiKiERtO
Yhdistyksen toiminta on tarkoituksenmukaista kuvata vuosittaiseksi 
ympyräksi. sen avulla uudenkin hallituksen jäsenen on helppo 
omaksua mitä vuoden aikana tapahtuu. 
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helmi
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huhti

touko

kesä

loka

syys

elo

heinä

syyskokous

joulutauko

jäsenluettelon päivitys toimintakertomus 
ja tilinpäätös

tilinpäätöskokous

tilintarkastus
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Puheenjohtajan, 
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kastajien valinta

toimintasuunnitelma 
ja talousarvio

järjestäytymiskokous

9. lisätiEtOA JA liNKKEJä
Patentti- ja rekisterihallitus www.prh.fi
Voimassaoleva lainsäädäntö www.finlex.fi 
Yhdistystietoa www.yhdistystieto.fi
Yhdistystietoa www.yhdistystori.fi
Yhdistystietoa selkokielellä www.papunet.net/selko/tietoa/vapaa-aika/
yhdistystoiminta/
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Lisätietoa
www.perhehoitoliitto.fi

Perhehoitoliitto ry
ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
puh. 040 310 1440
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