
 

 

VIHDIN TAITOLUISTELIJAT RY  -  TOIMIVALTUUDET 
päivitetty 2021 

 

YLEISTÄ SEURAHALLINNOSTA 

 

Hallituksen tehtävät ja vastuut 

Hallitus on vastuussa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta, toiminnan järjestämisestä ja yhdistyksen 

varojen hoidosta. Hallitus johtaa, ohjaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa. Sen tehtävänä on laatia ja 

hyväksyä yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ja -suunnitelmat ja valvoa niiden toteutumista. 

Yhdistyksen hallituksen kokousten koollekutsuminen ja asialistan laatiminen on hallituksen 

puheenjohtajan vastuulla, mutta käytännön järjestelyistä voidaan sopia ohjesäännössä tai 

työjärjestyksessä. Hallitus kokoontuu yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisen kannalta riittävän usein. 

Hallituksen jäsenten tulee vastuullisesti ja huolellisesti asioihin perehtyneinä osallistua kokouksiin. 

Hallituksen päätösten tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä, ja niistä on pidettävä pöytäkirjaa. 

Dokumentointipakko on ehdoton edellytys hallinnon läpinäkyvyyden, demokratian ja jäsenten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. 

Hallitus huolehtii siitä, että seuran organisaatio ja henkilökunta sekä henkilöstön työtehtävät ovat 

tarkoituksenmukaisia tavoitteiden saavuttamiseksi ja että seuralla on toimiva johtamis- ja  

valvontajärjestelmä. 

Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta. Hallitus vastaa yhdistyksen kirjanpidon järjestämisestä, 

tilinpäätöksen laadinnasta sekä tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamisesta. 

Hallitus huolehtii siitä, että yhdistys toteuttaa aktiivisesti ja kustannustehokkaasti tarkoitustaan 

sääntöjen mukaisilla menettelytavoilla. Yhdistyksen hallintokustannusten tulee olla asianmukaisesta 

toiminnasta johtuvia ja sen laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisia. Yhdistyksen toimintamenojen 

kohdentumista valvotaan säännöllisesti. 

Hallitus laatii itselleen työjärjestyksen, jota voidaan kutsua myös mm. ohjesäännöksi tai johtosäännöksi. 

Hyvin laadittu työjärjestys tehostaa hallituksen työskentelyä. Työjärjestyksen ajantasaisuutta arvioidaan 

jatkuvasti ja toteutumista vuosittain. 

 

Hallituksen jäsenten esteellisyys 

Hallituksen jäsenet eivät osallistu asian valmisteluun, käsittelyyn, päätöksentekoon ja toimeenpanoon, 

jos heidän objektiivisesti arvioiden voidaan katsoa olevan esteellisiä. Hallituksen jäsenet ilmoittavat 

ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. 



 

 

 

Hallituksen jäsenten vastuu 

Yhdistyksen toimielinten jäsenten ja toimihenkilöiden tulee tiedostaa vastuunsa yhdistyksen edustajana. 

Hallituksen jäsenen vastuu perustuu yhdistyslain velvoitteeseen asioiden huolellisesta hoitamisesta. 

Muun toimielimen jäsen on vastuussa toimielimelle määrättyjen tehtävien huolellisesta hoitamisesta. 

Hallituksen vastuu voi olla vahingonkorvausoikeudellista tai rikosoikeudellista. Hallituksen jäsen saattaa 

joutua korvausvastuuseen tekemistään päätöksistä ja hoitamistaan yhdistyksen asioista tai näiden 

laiminlyömisestä. Korvaukseen saattaa olla oikeutettu yhdistys tai kolmas taho. Hallituksen jäsenten 

vastuu on pääsääntöisesti yhteisvastuullista. On huomattava, että hallitus ei vapaudu vahingonkorvaus- 

tai rikosoikeudellisesta vastuustaan, vaikka yhdistyksen kokous myöntäisi hallituksen jäsenille 

vastuuvapauden. 

 

Taloudenhoito ja varainhankinta 

Yhdistyksen taloudenhoidon perustana on tarkoituksen häiriötön toteuttaminen nyt ja tulevaisuudessa. 

Yhdistyksen hallitus vastaa seuran taloudesta. Ohjenuorana on, että yhdistyksen omaisuudesta pidetään 

parempaa huolta kuin omasta. 

Yhdistys kerää varoja rahoittaakseen varsinaista toimintaansa. Hallitus määrittelee varainhankinnan 

tavoitteet ja muodot sekä varainhankinnassa noudatettavat tavat ja eettiset periaatteet. Hallitus 

huolehtii siitä, että yhdistyksen saamat tulot käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. 

Yhdistyksen hallitus määrittelee myös jäsenmaksun ja toimintamaksun taikka ainakin toimintamaksun 

laskemisen perusteet. 

Yhdistys ei tee yhteistyösopimuksia, jotka eivät ole seuran edun mukaisia tai joiden ehtoja seura ei 

kykene tai halua täyttää. 

Seura voi tarkoituksensa toteuttamiseksi harjoittaa vain sellaista liiketoimintaa, joka on mainittu sen 

säännöissä ja joka välittömästi palvelee yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Hallitus huolehtii siitä, 

että yhdistyksen pääasiallinen toiminta ei ole liiketoiminnan harjoittamista. Mikäli liiketoimintaa 

harjoitetaan, yhdistys suorittaa siitä lainmukaiset viranomaismaksut ja verot. 

Hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen taloushallinto on asianmukainen ja laadullisesti sekä määrällisesti 

riittävä. Vähimmäisvaatimuksena on tuottaa asianmukainen tilinpäätösraportointi, mahdollinen 

viranomaisraportointi sekä eri sidosryhmien edellyttämät tilitykset ja raportit. Yhdistyksen toiminnan 

johtamista varten taloushallinnon on kyettävä tuottamaan hallituksen edellyttämät luotettavat ja 

ajantasaiset raportit. 

Niin sanottuja vaarallisia työyhdistelmiä, eli yhdistyksen rahojen käyttöä ilman riittävää valvontaa, tulee 

välttää ja tarvittaessa ottaa käyttöön korvaavia valvontamenetelmiä. 



 

 

 

SEURAN TOIMIVALTUUDET 

Hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, kun vähintään puolet (mukaan lukien puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja) on läsnä kokouksessa. Äänestyksessä jokaisella varsinaisella jäsenellä sekä 

puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on yksi ääni. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa ratkaisee arpa. 

Seuran nimen kirjoittaa ja siten sopimuksia seuran nimissä voi allekirjoittaa seuran puheenjohtaja, 

seuran varapuheenjohtaja, seuran sihteeri ja rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Seuran puheenjohtajan 

hyväksyntä tarvitaan kaikkien sopimusten tekemiseen. 

Puheenjohtaja hyväksyy kaikki kirjanpitotositteet. 

Seuran puolesta kuluja voivat hyväksyä: 

- Puheenjohtaja, enintään 300 euroa 

- Rahastonhoitaja, enintään 300 euroa. 

Sitä suurempien summien hyväksyntä tehdään hallituksessa. Muilla hallituksen jäsenillä ei ole oikeutta 

sitoutua seuran rahojen käyttöön. 

Työsopimukset ja niiden ehdot sekä muutokset ko. sopimuksiin ja ehtoihin valmistelee HR-tiimi 

(vähintään yksi henkilö) ja ne hyväksyy puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä. 

Kausimaksujen ja jäsenmaksujen maksusuunnitelmat voi tapauskohtaisesti hyväksyä rahastonhoitaja, 

kuitenkin siten, että koko kausimaksu tulee maksettua viimeistään 1 kuukausi ennen ko. kauden 

päättymistä. Mikäli maksusuunnitelma halutaan pidemmäksi, tulee se hyväksyä hallituksessa. 

Kausimaksujen määrittämisen vajaalle kaudelle tekee rahastonhoitaja siten, että maksu jaksotetaan sen 

suhteessa, milloin luistelija aloittaa kauden. 


