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Sisältö

Hallitus on tiimi

Hallituksen toiminta

Käytännön toiminta



Millaisessa tiimissä itse 
haluaisit olla?



Hallitus on tiimi

● Tue ja auta kaveria
● Ei tarvitse olla parhaita kavereita, mutta toimeen pitää tulla
● Asiat riitelevät, eivät ihmiset
● Hyvä hallitus seisoo yhdessä päätöstensä takana, vaikka 

keskusteluvaiheessa olisi ollut erimielisyyksiä



Onnistunut ja tehokas hallitustyöskentely
• Vuorovaikutus on avointa ja toimivaa
• Yhteiset pelisäännöt
• Selkeä työnjako
• Tehtävät ja tavoitteet ovat selkeät ja niitä pidetään esillä
• Päätöksenteko on tehokasta
• Kokoustekniikka on toimivaa



Vuorovaikutus hallituksessa
• Kuuntelutaito

• Toisten ja itsensä kuunteleminen
• Ilmaisutaito

• Palautteen anto ja vastaanotto, kiitollisuuden ilmaisu, itsereflektio, rajojen 
asettaminen, pyytäminen ja erimielisyyden ilmaiseminen

• Yhteistoimintataito
• Ristiriitojen käsittely, tunneäly, omien intressien sivuuttaminen

• Onglemanratkaisutaidot
• Tavoitteen täsmällinen muotoilu, ongelman uudelleenmäärittely, sisäiset 

ristiriidat, haitalliset toimintamallit



Hyvä hallituksen jäsen…
• Valmistautuu kokouksiin huolellisesti
• Osallistuu keskusteluun, kuuntelee toisten näkökulmia
• Tuo erityisosaamisensa ja tietonsa päätöksentekoon
• Pyrkii puolueettomuuteen ja pohtii asioita useasta eri 

näkökulmista
• Sitoutuu kollektiivisesti tehtyihin päätöksiin
• Pitää itsensä ajan tasalla



Yksi hallituksen jäsenistä ei osallistu 
yhteiseen toimintaan ja riitelee jatkuvasti 

muiden kanssa, mitä tehdä?



Mitä ainejärjestön 
hallitus tekee?



Ainejärjestö on yhdistys
• Suomessa on yhdistymisvapaus

• Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat tehdä tai saada 
aikaiseksi jotakin yhdessä

• Jäsenet yhdessä päättävät, mikä on yhdistyksen tarkoitus

→ yhteinen tavoite ja päämäärä!



Ainejärjestön hallitus
Organisaatio

• Sisäinen työnjako, vastuu ja toimivalta
• Yhdistyksen säännöt

• Omat pelisäännöt

Suuret linjat
• Määrittää strategian ja tavoitteet
• Toiminta- ja taloussuunnitelma

Edunvalvonta
• Ajaa ja puolustaa jäsenistön etuja ja oikeuksia



Ainejärjestön hallitus
Toiminta

• Strategian/toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet
• Kirjanpito ja varainhoito
• Oman toiminnan arviointi, myös virheiden
• Jäsenrekisterin ylläpito EI JULKINEN!
• Arkistointivelvollisuus



Sääntöjen noudattaminen
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 
Yhdistyslaki 503/1989 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Yhdistyslaki ei sanele mitä yhdistys tekee, vaan kertoo kuinka 
toimitaan lainmukaisesti!

Muu säädäntölaki
• Kirjanpitolaki
• Tilintarkastuslaki

Yhdistyksen omat säännöt ja toimintaohjeet
• Mahdollisen kattojärjestön (esim. liitto) säännöt ja toimintaohjeet

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503


Yhdessä sovitut pelisäännöt
• Miten tavoitatte toisenne?
• Kuka vastaa mistäkin?
• Miten toisia kohdellaan/puhutellaan?

• Kokouskäytänteet?

• Kuinka ongelmatilanteet ratkaistaan?
• Miten ristiriitoja ennaltaehkäistään?
• Kuinka palautetta annetaan?



Mut entäs niiku 
käytännössä?



Rautalanka
Ennen kokousta
• Kokouskutsut
• Esityslista
• Ennakkomateriaali
• Pöytäkirjan ja 

tarvittavien kohtien 
valmistelu

Kokouksessa
• Aikataulut
• Esityslista
• Toimenpidelista
• Muistiinpanot
• Kokoustekniikka
• Pelisäännöt

Kokouksen 
jälkeen
• Pöytäkirjan laadinta
• Pöytäkirjan jakelu
• Viestintä 

jäsenistölle
• Tarvittavat 

toimenpiteet



• Päätöksenteon kriteerit
• Tavoitteet, mitä faktoja tarvitaan ja mistä ne saadaan, kuka valmistelee ja mitä, 

toimenpiteet, aikataulu, tilanne
• Vaikutukset

• Yhdistyksen toimintaan, tulokseen, sitovuuteen ajallisesti, yhteiskunnalliset vaikutukset
• Käsittelytavat

• Monipuoliset, kaikkien hyväksymät, huomioi vastuukysymykset
• Päätöksenteon tavat

• Huomaamaton vai auktoriteetti, vähemmistö/enemmistö, kompromissi vai 
yhteisymmärrys

• Seuranta
• Kuka vastaa, miten ja mitä seurataan

Päätöksentekoprosessi



• Työskennelkää yhdessä
• Tietynlainen yksimielisyys

• Pöytäkirjassa päätös merkitsee, ei asiasta käyty keskustelu tai kuinka 
päätökseen on päädytty

• Sitoutukaa yhteisiin tavoitteisiin ja toimikaa yhdistyksen parhaaksi
• Omat intressit vai yhteinen hyvä?
• Vaikka keskustelussa olisitte eri mieltä, seiskää yhdessä päätösten takana

• Tilivelvollisuus ja läpinäkyvyys jäsenistölle
• Luottamukselliset ja rehelliset keskustelut

Kokoustyöskentely



Kokousten onnistumisen edellytyksiä
• Kokous avataan täsmällisesti kutsussa mainitulla hetkellä tai 

sen jälkeen, ennen virallista aloitusaikaa vain täyden 
hallituksen yksimielisellä päätöksellä
• Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen 

äänivaltaisista jäsenistä on paikalla, ellei säännöissä ole toisin 
määrätty
• Ainoastaan esityslistalla olevista asioista tehdään päätöksiä
• META ei ole päätöksenteon paikka







TÄYTÄ 
YHTEYSTIETOLOMAKE 

LOUNAAN AIKANA!



Jos et tiedä, kysy pässiltä!
Nimi, puh, email



Jos et tiedä, kysy pässiltä!
Nimi, puh, email


