Yhdistystoiminta
Lähde: Palokuntanaistyön peruskurssi 2019,
kouluttajan opas

Mikä on yhdistys?
Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä tai saada
aikaan jotakin yhdessä.

• useiden luonnollisten henkilöiden ja/tai yhteisöjen
muodostama (oikeudellinen henkilö)
• perustuu jäsenten keskinäiseen sopimukseen
(rekisteröity yhdistys)
• yhteenliittymä, jonka tunnuspiirteitä ovat yhteiset,
aatteelliset tavoitteet.

Yhdistymisvapaus
• Suomessa on yhdistymisvapaus. Yhdistys saa toimia
vapaasti, jos yhdistyksessä ei tehdä rikoksia tai loukata
hyviä tapoja.
• Suomessa monia yhteisiä asioita hoidetaan yhdistyksissä,
mm. Suomen poliittinen järjestelmä perustuu
yhdistystoimintaan, sillä puolueet ovat yhdistyksiä.
• Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on vaikuttaa
valtiollisiin asioihin, saavat yhdistyksen jäseninä olla vain
Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on
kotipaikka Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa tai
joihin suoraan tai välillisesti kuuluvissa yhdistyksissä on
jäseninä vain edellä mainittuja henkilöitä.

Yhdistyslaki

• Yhdistyslaki määrää yhdistystoiminnan periaatteet. Laki
ei sano, mitä yhdistyksen pitää tehdä, mutta se sanoo,
millä tavalla yhdistys toimii lain mukaan oikein.
• Laki ja yhdistyksen omat säännöt on tarkoitettu
turvaamaan yhdistyksen jäsenten oikeuksia.
Yhdistyksen on noudatettava lakia ja omia sääntöjään.
Muuten se voi toimia juuri sillä tavalla kuin sen jäsenten
enemmistö haluaa.
• Taloudellisen voiton tavoittelu tai rahan kerääminen
jäsenille ei voi olla yhdistyksen pääasiallinen
tarkoitus .

Yhdistyksen perustaminen
Yhdistyksen perustamiseen ja kokoontumiseen ei
tarvita viranomaisen lupaa, kaikki täällä asuvat voivat
vapaasti perustaa yhdistyksiä. Yhdistymisvapaus on
taattu suomalaisille hallitusmuodossa ja yhdistyslaista
löytyvät lait, jotka ohjaavat yhdistystoimintaa.
Yhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään kolme
ihmistä.

Rekisteröity vai rekisteröimätön yhdistys?
• Yhdistys voi olla rekisteröity ja
rekisteröimätön yhdistys.
Rekisteröity yhdistys on yhdistys,
jonka säännöt on hyväksytty
patentti- ja rekisterihallituksessa
hakemuksen perusteella ja se voi
liittää nimensä perään ry-lyhenteen.
Ry on itsenäinen oikeushenkilö eli
se voi tehdä esim. sopimuksia.
Samoin jos yhdistys rikkoo lakia,
sen johdossa olevat henkilöt
joutuvat vastuuseen.

• Rekisteröimätön yhdistys ei
voi saada nimiinsä oikeuksia
tai sitoumuksia (esim.
hankkia omaisuutta) eikä
ottaa kantaa tai vastata .
Useimmat lain määräykset
kuitenkin koskevat myös
rekisteröimätöntä yhdistystä.
Patentti- ja rekisterihallitus pitää
yhdistysrekisteriä. Siellä
käsitellään yhdistysten perus-,
muutos- ja purkautumisilmoitukset
sekä tehdään yhdistyksen
sääntöjen ja sääntömuutosten
ennakkotarkastukset .

Yhdistystoiminta on vapaaehtoista
• Ketään ei voi pakottaa liittymään yhdistykseen eikä
yhdistyksen jäsentä voi myöskään pakottaa ottamaan
tehtäviä yhdistyksessä, jos hän ei halua.
• Jäsenen velvollisuus on jäsenmaksun maksaminen, jos
yhdistys säännöissään niin määrää. Muuten jokainen
jäsen tekee sitä mitä osaa, haluaa ja yhdistyksen
toiminnassa tarvitaan.

Jäseneksi liittyminen
• Yhdistyksen säännöissä
kerrotaan, minkälaisia
asioita ajaville ihmisille,
yhteisöille tai säätiöille
yhdistys on tarkoitettu.

• Jäseneksi pääsyä ei saa
estää esimerkiksi sukupuolen
tai kansallisuuden
perusteella, ellei yhdistyksen
säännöissä ole rajoitusta.
Jäseneksi voi liittyä niin, että
ilmoittaa yhdistykselle
halunsa tulla sen jäseneksi.

• Jäseniä voi yhdistää
esimerkiksi sama kotipaikka,
kieli, sukupuoli, uskonto,
• Sen voi tehdä suullisesti
harrastus tai poliittinen
yhdistyksen kokouksessa tai
kirjallisesti hallitukselle tai
näkemys.
kokouksessa
• Yhdistyksen jäseneksi
(jäsenhakemus).
kelpaa sellainen, joka
hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen.

Jäsenyydestä
• Jäsenyys on vapaaehtoinen: ketään ei voi pakottaa liittymään
yhdistykseen. Yhdistys päättää, kenet se hyväksyy jäsenekseen.
• Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus, jos
säännöissä ei ole muuta määrätty. Hallituksen ei tarvitse
perustella päätöstään, eikä siitä voi valittaa.
• Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, jossa on jokaisen
jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luettelossa voi olla
muitakin toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja, kuten kotiosoite ja
ammatti.
• Jäsenluettelo ei ole julkinen eli kuka tahansa ei saa sitä
nähtäväkseen. Jäsenellä on oikeus tarkastaa omat tietonsa sekä
nähdä tiedot jäsenten nimistä ja kotipaikoista. Jäsen voi kieltää
omien tietojensa luovuttamisen ulkopuolisille, esimerkiksi
mainostajille.

Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle.
Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että eroaminen tulee voimaan
vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen
tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.
Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla
erottamisperusteella. Yhdistyksellä on oikeus erottaa
jäsen aina, jos jäsen

➢ on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
➢on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä

tai
➢ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenyydestä erottaminen
• Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys
kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty.
Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.
• Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen
äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.
Asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus
selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta
jättäminen.
• Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa
jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan
maksamatta.

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
• 1. Oikeus pysyä
jäsenenä tai erota

• 2. Oikeus säilyttää
yhdenvertaisuus
• 3. Oikeus säilyttää
erityiset edut
• 4. Oikeus osallistua
päätöksentekoon

• 5. Oikeus saada
palveluita
• 6. Oikeus tutustua
yhdistyksen asiakirjoihin
• 7. Jäsenen oikeusturva

• 1. Jäsenmaksu
• 2. Lojaalisuus
• 3. Hoitaa huolellisesti
vastaanotettuja
luottamustehtäviä
• 4. Velvollisuus ilmoittautua
esteelliseksi
• 5. Moraaliset
velvollisuudet

Moraalisia velvoitteita
• Esiteltyjen jäsenten velvollisuuksien noudattaminen on minimi, mitä jäseneltä
edellytetään. Kohtuullista on myös odottaa jäseniltä aktiivista toimintaa
yhdistyksen hyväksi, vaikka aktiivisuuteen ketään ei voida pakottaakaan.
Jäsenen moraalisina velvoitteina voidaan pitää esimerkiksi:
•

osallistuminen jäsenhankintaan

•

osallistumista yhdistyksen toimintaan

•

olemista käytettävissä luottamustehtävään

•

myönteisen kuvan luomista yhdistyksestä

•

tiedon välittämistä jäsenille.

Yhdistyksen säännöissä pitää mainita
• yhdistyksen nimi ja kotipaikka
• tarkoitus

• yhdistyksen tilikausi, hallituksen ja
tilintarkastajien valinta

• toimintamuodot

• tilinpäätöksen vahvistaminen

• jäsenyys (varsinainen jäsen, kannattajajäsen,
kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja, kunniapäällikkö)

• vastuuvapaudesta päättäminen

• jäsenmaksut

• yhdistyksen varojen käyttö yhdistyksen
purkautuessa tai lakkautettaessa.

• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/
toiminnantarkastajien lukumäärä sekä toimikausi

• kokouksen koollekutsuminen

Kiitos!
www.palokuntaan.fi

