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1. YLEISTÄ 

Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä tulee noudattaa 
yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja -asetusta, sekä yhdistyksen sääntöjä. 

 

2. TYÖNJAKO JA VASTUUALUEET  

Yhdistyksen hallintoa ja taloudenhoitoa koskeva työnjako on seuraava 

 
2.1. HALLITUS 

Yhdistyksellä tulee olla yhdistyksen kokouksessa (syyskokous) jäsenten äänestämä ja 
valtuuttama hallitus. Hallitus on kollektiivi, joka on yhteisesti vastuussa yhdistyksen 
päätösten toimeenpanosta. 

 Hallituksen tehtävänä on  

● Toiminnan suunnittelu ja organisointi  

● Toimintakertomuksen laatiminen  

● Toimintasuunnitelman laatiminen  

● Syys- ja kevätkokousten päätösten toimeenpano 

● Uusien jäsenten hyväksyminen  

● Jäsenten erottaminen  

● Jäsenluettelon pitäminen (jäsenvastaavan vastuulla)  

● Viranomaisilmoitusten tekeminen ja lupien hakeminen yhdistyksen puolesta  

● Yhdistystä sitovien sopimusten hyväksyminen  

● Lahjoituksista päättäminen  

● Toimihenkilöiden valinta (puheenjohtajaa lukuun ottamatta)  

● Työntekijöiden valinta ja palkkauksesta päättäminen 
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2.2. PUHEENJOHTAJA 

Yhdistyksellä on syyskokouksessa jäsenten äänestyksellä valitsema yhdistyksen 
puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla konkurssissa eikä tuomittu talousrikoksista.  

Puheenjohtajan tehtävä on 

● Yhdistyksen toiminnasta vastaaminen kokonaisuutena 

● Toimia hallituksen johtajana ja palkatun toimihenkilöstön esimiehenä 

● Puheenjohtajana toimiminen hallituksen kokouksissa  

● Hallituksen kokousten esityslistojen valmistelu (yhteistyössä sihteerin ja 
taloudenhoitajan kanssa)  

● Vastata hallituksen kokousten pöytäkirjojen asianmukaisuudesta ja oikeellisuudesta   

● Hallituksen tiedottaminen kokouksissa tehdyistä päätöksistä (eli pöytäkirjan jakelu 
hallituksen jäsenille)  

● Hallituksen kokousten koolle kutsuminen  

● Hallituksen jäsenten perehdyttäminen ja yhteystietojen ylläpitäminen 

● Yhdistyksen virallinen edustaminen, kuten esimerkiksi lausuntojen tai haastattelujen 
antaminen (jos ei hallitus ole muuta päättänyt)  

● Yhdistyksen virallisesta tiedotuksesta vastaaminen  

● Yhteyshenkilö valtakunnalliseen Setaan sekä jäsenjärjestöihin  

● Asioiden valmistelu hallituksen kokouksiin 

● Hallituksen tekemien päätösten toteutumisen seuranta 

● Taloudenhoitajan ja muun taloustoiminnan jatkuva seuranta  

● Tulevan toiminnan suunnittelu  

 
2.3. VARAPUHEENJOHTAJA 

Varapuheenjohtajan valitsee hallitus. Yhdistyksellä on oltava sääntöjen mukaisesti 1-2 
varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtaja ei saa olla konkurssissa tai tuomittu 
talousrikoksista. 
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Varapuheenjohtajan tehtävänä on 

● Toimia puheenjohtajan sijaisena varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt 
hoitamasta tehtäviään 

● Avustaa tarvittaessa puheenjohtajaa (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
keskenään sopiman työnjaon mukaisesti) 

 
2.4. SIHTEERI 

Hallitus nimeää yhdistyksen sihteerin. Yhdistyksellä on oltava sihteeri.  

Sihteerin tehtävänä on 

● Toimia tarvittaessa hallituksen kokousten sihteerinä  

● Vastata hallituksen kokousten pöytäkirjojen asianmukaisuudesta ja oikeellisuudesta   

● Hallituksen tiedottaminen kokouksissa tehdyistä päätöksistä (eli pöytäkirjan jakelu 
hallituksen jäsenille)  

● Huolehtia yhdistyksen postilokeron tyhjennyksestä, mikäli tehtävään ei ole erikseen 
määrätty toista hallituksen jäsentä 

● Huolehtia yhdistyksen arkiston ja kirjanpidon asianmukaisesta säilytyksestä 

● Varsinaisten kokousten (syys- ja kevätkokous) kokouskutsujen lähetys (yhteistyössä 
tiedotus- ja jäsenvastaavien kanssa)  

● Jäsentiedotuksen hoitaminen (yhteistyössä tiedotus- ja jäsenvastaavien kanssa)  

● Mikäli yhdistyksellä ei ole nimettyä tiedotusvastaavaa, sihteeri vastaa tiedotuksesta 

 
2.5. TALOUDENHOITAJA  

Hallitus nimeää yhdistyksen taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja ei saa olla konkurssissa 
tai tuomittu talousrikoksista. 

Taloudenhoitajan tehtävänä on  

● Hoitaa yhdistyksen maksu- ja rahaliikennettä  

● Hoitaa yhdistyksen palkkojen / palkkioiden laskennan ja maksatuksen sekä siihen 
liittyvät viranomaisilmoitukset  
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● Hoitaa yhdistyksen laskutuksen ja reskontran hoidon  

● Hyväksyy laskut ja tositteet (epäselvissä tapauksissa tai halutessaan taloudenhoitaja 
voi siirtää laskujen hyväksymisen yhdistyksen hallitukselle)  

● Vastaa yhdistyksen kirjanpidosta  

● Valmistelee talouteen liittyvät asiat hallituksen kokouksiin  

● Valmistelee talousarvion ja tilinpäätöksen  

● Valvoo yhdistyksen pysymistä talousarviossa  

● Seuraa jäsenmaksusuorituksia (mikäli jäsenvastaava ei hoida)  

● Jäsentietojen välittäminen jäsenrekisterinhoitajalle (mikäli jäsenvastaava ei hoida)  

● Vastaa yhdistyksen käteiskassoista ja kassakirjanpidon oikeellisuudesta  

● Antaa tarvittaessa hallitukselle selvityksiä yhdistyksen taloudesta 

● Seuraa ja valvoo sopimuksia  

● Toimii yhdistyksen yhteyshenkilönä pankkiin  

 
2.6. JÄSENVASTAAVA 

Hallitus nimittää jäsenvastaavan, joka huolehtii jäsenrekisteristä. 
Jäsenvastavan tehtävänä on 
  
● Jäsenrekisterin ylläpitäminen  

● Jäsenmaksusuoritusten seuranta (tarvittaessa taloudenhoitaja) 

● Yhteydenpito jäseniin jäsenasioissa 

● Jäsenkorttien valmistus ja postitus  

● Varsinaisten kokousten (kevät- ja syyskokous) kokouskutsujen lähetys (yhteistyössä 
sihteerin kanssa)  

● Sihteerin avustaminen muun jäsenpostin lähetyksessä 

 
2.7. TOSITETARKASTAJAT 

Hallitus nimittää keskuudestaan vähintään kaksi hallituksen jäsentä 
tositteidentarkastajiksi, joille myönnetään tilinkatseluoikeudet. Taloudenhoitaja ei voi 
toimia tositetarkastajana.  
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Tositetarkastajien tehtävänä on 

● seurata tilitapahtumia ja kirjanpitoa kuukausittain 

● mahdollisten poikkeavien tai selitystä vailla olevien tilitapahtumien välitön 
raportointi puheenjohtajalle sekä muille hallituksen jäsenille 

 
2.8. MUUT TOIMIHENKILÖT 

Hallitus voi nimetä muita vastuuhenkilöitä yhdistyksen toimintaan. Seuraavat 
toimihenkilönimikkeet ovat oleellinen osa Oulun Seta ry:n toimintaa, mutta hallitus voi 
tarvittaessa muokata, poistaa ja lisätä toimihenkilönimikkeitä sekä toimihenkilöiden 
vastuualueita.  

 
2.8.1. KOULUTUSVASTAAVA 

Koulutusvastaavan tehtävänä on  

● Koulutuspyyntöihin vastaaminen ja niiden välittäminen  

● Koulutusmateriaalien ja -materiaalipankin ylläpito ja arkistointi 

● Ylläpitää rekisteriä yhdistyksen alueella toimivista kouluttajista  

● Suunniteltujen ja toteutuneiden koulutusten seuranta ja tilastointi 

● Seta ry:n sekä muiden yhteistyötahojen koulutustarjonnan seuranta ja 
markkinointi alueella toimiville kouluttajille 

● Mahdollisten laskutustietojen toimittaminen taloudenhoitajalle (laskutusta 
varten) 

 
2.8.2. TAPAHTUMAVASTAAVA  

Tapahtumavastaavan tehtävänä on 

● Bileiden ja muiden tapahtumien suunnitteluryhmän ja vapaaehtoisten 
toiminnanohjaus 

● Bileiden ja muiden tapahtumien suunnittelu  

● Tarvittaessa bilepaikan järjestäminen (lopullisen päätöksen tekee hallitus) 

● Lipunmyyjien ja muun tapahtumahenkilöstön rekrytointi ja kouluttaminen  

● Päävastuussa myöskin tapahtumien tiedottamisesta ja mainostuksesta 
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2.8.3. TUKIHENKILÖVASTAAVA 

Tukihenkilövastaavan tehtävänä on 

● Tukipyyntöjen vastaanottaminen ja välitys 

● Tukihenkilöiden toiminnanohjaus ja tukeminen 

● Tukihenkilöiden koulutustarpeeseen vastaaminen 

 
2.8.4. RYHMÄVASTAAVA 

Ryhmävastaavan tehtävänä on 

● Ryhmänohjaajien toiminnanohjaus ja tuki 

● Uusien ryhmänohjaajien koulutus ja mahdollisten täydennyskoulutusten 
organisointi 

● Mahdollisten ongelmatilanteiden purku 

 
2.8.5. RYHMÄNOHJAAJA 

Ryhmänohjaajan tehtävänä on 

● Ryhmän käytännön järjestelyt, joskin hallitus vastaa tilojen vuokraamisesta ja 
budjetoinnista 

● Oman lisäkoulutustarpeen arviointi 

● Ryhmätilanteissa mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden raportointi ja 
purku (ryhmävastaava tarvittaessa mukana) 

● Ryhmäläisten tiedotus 

● Ryhmän kävijätilastojen ylläpito ja raportointi (hallitukselle) 

 
2.8.6. TIEDOTUSVASTAAVA 

Tiedotusvastaavan tehtävänä on 

● Yhteisten tiedotuskäytänteiden ja kanavien ylläpito (mm. Facebook, Twitter, 
Instagram, yhdistyksen verkkosivut, Ihimiset.fi -palvelu ja sähköposti) 

● Uusien ja nykyisten toimihenkilöiden perehdyttäminen tiedotuskäytäntöihin ja -
kanavien käyttöön 

● Markkinointimateriaalin tuottaminen 

● Yhdistyksen yleisen sähköpostinliikenteen seuraaminen (info@oulunseta.fi) 

mailto:info@oulunseta.fi
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3. HALLITUKSEN KOKOUKSET 

Puheenjohtaja (tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja) kutsuu hallituksen koolle 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa sovitun käytännön mukaisesti. Puheenjohtaja 
valmistelee käsiteltävät asiat yhdessä sihteerin ja taloudenhoitajan kanssa. Hallituksen 
kokouksista on tehtävä pöytäkirjat ja pidettävä asianmukaista kirjanpitoa. 

3.1. LÄSNÄOLO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA  

Mikäli taloudenhoitaja ei kuulu hallitukseen, on hänellä kuitenkin asemansa perusteella 
läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa ilman erillistä päätöstä. 

Varajäsenillä on aina läsnäolo ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Mahdollisissa 
äänestystilanteissa varajäsenellä on äänioikeus ainoastaan silloin, kun varsinainen jäsen 
ei ole paikalla tai varsinainen jäsen on esteellinen tai pitäytyy äänestämästä. 
Varajäsenille myönnetään äänioikeus sukunimen aakkosellisessa järjestyksessä. 

Hallitus voi myöntää paikalla oleville hallituksen ulkopuolisille henkilöille läsnäolo- ja 
puheoikeuden, mikä tulee merkitä pöytäkirjaan. 

 
 
4. ASIAPAPEREIDEN ALLEKIRJOITTAMINEN 

4.1. PÖYTÄKIRJAT 

Kokouksesta laadittavan pöytäkirjan hyväksyy seuraava kokous ja sen allekirjoittavat 
kokouksen puheenjohtaja sekä kokouksen sihteeri. Virallisten yhdistyksen kokousten 
(syys- ja kevätkokous) pöytäkirjan allekirjoittavat myös pöytäkirjantarkastajat. 
Hallituksen pöytäkirjojen laatimisesta ja hallituksen kokouskäytännöistä on olemassa 
erillinen ohje (”Kokouskäytännöt ja pöytäkirjat”- ohje). Pöytäkirjat arkistoidaan 
allekirjoituksen jälkeen aina vähintäänkin sähköisesti.  

4.2. SOPIMUKSET 

Yhdistystä sitovat sopimukset allekirjoittavat säännöissä nimenkirjoittajiksi määrätyt 
henkilöt ellei hallitus ole muuta päätöstä (eli valtuutusta) kyseisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta tehnyt. Mikäli hallitus on antanut valtuutuksen sopimuksen 
allekirjoittamisesta, tulee kyseisestä asiasta olevasta päätöksestä olla maininta tai 
pöytäkirjanote sopimuksen liitteenä. 
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4.3. OTTEET  

Pöytäkirjoista annettavat otteet voi todistaa oikeaksi yhdistyksen sihteeri yksin, lisäksi 
taloutta koskevista asioista laadittavat otteet voi oikeaksi todistaa yhdistyksen 
taloudenhoitaja.  

4.4. TODISTUKSET  

Yhdistyksen antamat todistukset allekirjoittavat säännöissä nimenkirjoittajiksi määrätyt 
henkilöt.  

4.5. MUUT ASIAKIRJAT  

Muiden asiakirjojen (hakemukset, kirjeet yms.) allekirjoittavat yhdistyksen virallisiksi 
nimenkirjoittajiksi nimetyt henkilöt.  

Virallisten kokousten kokouskutsut lähetetään yhdistyksen hallituksen nimissä, ilman 
yksilöityä henkilöä.  

Kirjeiden ja tiedotteiden mahdollinen allekirjoittaja voi olla myös se henkilö, jonka 
vastuulle kyseinen asia kuuluu. Esimerkiksi jäsenvastaava tai puheenjohtaja voi yksin 
allekirjoittaa jäsenkortin mukana lähetettävän jäsenkirjeen. 

 

5. TALOUDENHOITOA JA KIRJANPITOA KOSKEVAT OHJEET 

Talouden hallinnasta vastaa taloudenhoitaja yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Hallitus 
nimeää taloudenhoitajan lisäksi hallituksesta henkilön/henkilöitä tarkkailemaan yhdistyksen 
rahaliikennettä.  

5.1. KIRJANPITO 

Yhdistyksen kirjanpito laaditaan tilikausittain. Paperinen kirjanpito säilytetään 
hallituksen määräämässä paikassa, taloudenhoitajan saatavilla, sekä sähköisessä 
muodossa yhdistyksen sähköisessä talousarkistossa.  

5.2. LASKUT 

Yhdistykselle hankittavat tuotteet, palvelut ja muut hankinnat on hankittava 
mahdollisuuksien mukaan siten, että ne on mahdollista hoitaa laskulla tai 
verkkomaksulla, yhdistyksen pankkitilin kautta. Yhdistykselle tulevat laskut on ohjattava 
yhdistyksen viralliseen postiosoitteeseen ja laskuun on laitettava maininta siitä, kuka 
laskutettavan tuotteen/palvelun on tilannut ja mitä osaa yhdistyksen toiminnasta tilattu 
tuote tai palvelu koskee. Yhdistykselle hankittavista tuotteista ja/tai palveluista on 
keskusteltava hallituksen kanssa ennen hankintaa. 
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5.3. YHDISTYKSEN MAKSUKORTTI 

Yhdistyksen omistaman debit-kortin käyttämistä on vältettävä. Hallitus päättää 
vuosittain siitä, kellä yhdistyksen toimihenkilöistä on lupa käyttää maksukorttia ja mihin 
käyttötarkoituksiin.  

 
5.4. TOSITTEET JA KUITIT 

Kirjanpitoon tulevat tositteet ja kuitit on toimitettava taloudenhoitajalle 
mahdollisimman pian. Kuitteihin on myös ehdottomasti merkittävä se, mitä yhdistyksen 
toimintaa kuitti/tosite koskee.  

 
5.5. TILIKARTTA 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosittain yhdistyksen kirjanpitoa ja taloudenhoitoa varten 
laaditun tilikartan ja antaa periaatteelliset linjaukset tilikarttaa koskevien käytännön 
asioiden hoitamisesta.  

 
5.6. KÄTEISKASSA 

Yhdistyksellä on tarpeen mukaan yksi tai useampi käteiskassa ja niihin tulevista 
maksuista ja niistä maksettavista suorituksista pidetään erillistä kassakirjanpitoa, joka 
tarkastetaan aina käteiskassan käytön jälkeen sekä siirrettäessä varsinaiseen yhdistyksen 
kirjanpitoon. 

  
Käteiskassaa suositellaan säilytettäväksi suljetussa tilityspussissa, johon merkitään 
pohjakassan arvo, -laskija ja päivämäärä. Kaikista maksuista on oltava tosite, mukaan 
lukien käteismaksut. 

 
5.7. PANKKITILI JA KÄYTTÖOIKEUDET 

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä 
myöntää käyttöoikeudet pankkitileihin ja kassajärjestelmiin.  

 
5.8. SOPIMUKSET 

Yhdistyksen nimissä tehtävät sopimukset tulee hyväksyttää hallituksessa ja niiden 
allekirjoitusten täytyy vastata yhdistyksen sääntöjä. Sopimukset tulee mahdollisuuksien 
mukaan laatia aina kirjallisina. Mikäli sopimusta ei laadita kirjallisena, tulee hallitukselle 
kuitenkin toimittaa kirjallinen yhteenveto sopimustiedoista.  
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6. VOIMAANTULO  

Tämä ohje tulee voimaan heti sen hyväksymisen jälkeen.       


