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Vastuu, oikeudet ja
velvollisuudet
Responsibilities, benefits and obligations

Yhdistyksen toiminta

Operations

• Yhdistyksen on aina toimittava
sääntöjensä ja Suomen lain mukaan
• Yhdistyksellä on oltava hallitus ja
toiminnantarkastaja sekä tämän
varahenkilö (tarvittaessa tilintarkastaja
ja varahenkilö)
• Yhdistyksen toiminta edellyttää
virallisia päätöksiä ja hallintoa, johon
kuuluvat esimerkiksi:
•
•
•
•

Yhdistyksen kokoukset: Sääntömääräiset
kokoukset ja ylimääräiset kokoukset
Tilinpäätös, toimintakertomus ja –
suunnitelma, talousarvio ym. dokumentit
Hallituksen kokoukset pöytäkirjoineen
Jäsenluettelo

• An association must always operate
according to their rules and the
Finnish law
• An association must have a board
and an operations inspector and
their deputy (auditor and deputy if
necessary)
• The activities of an association
require formal decisions and
administration, such as:
•
•
•
•

Association meetings: Regular meetings
and additional meetings
Financial statements, annual report,
plan of action, budget etc.
Board meetings and their minutes
Membership list

Kuka/mikä on ylin
yhdistyksen asioista
päättävä taho?

Who / what is the highest decision-making body of
the association?
Hallitus / Board

Yhdistyksen kokous /
Association’s meeting

Puheenjohtaja / Chairman

Toiminnantarkastaja /
Inspector of activities

Vastuu toiminnasta
Responsibility for action

• Yhdistyksen toiminnasta vastuussa
on yhdistys itse.

• The association is responsible for
its own actions

• Yhdistyksen kokous on ylin
yhdistyksen asioista päättävä taho.

• Association meeting is the
highest decision-making body of
the association

• Jokapäiväistä toimintaa hoitaa hallitus,
jolla on huolellisuusvelvoite.
• AYY:lla ei ole alayhdistyksiä eli
vastuuta ei voi siirtää, vaikka apua
saakin

• Myöntää hallitukselle vastuuvapauden
tai evää sen.
• Rikosoikeudellinen vastuu ei katoa
vastuuvapauden myötä.
• Yhdistyksen kokous voi myös kumota
hallituksen päätöksiä tai ottaa
ratkaisuvallan tietyissä asioissa.

• Day-to-day operations handled by
the board
• Associations are independent so
they can’t trensfer responsibility to
i.e. AYY, even though we’re here to
help

• Gives discharge from liability to the
board
• Criminal liability doesn’t disappear
with the discharge
• Association meeting can also
overturn decisions made by the
board or take decisive action on
certain issues

Mitä näistä rekisteröimätön
yhdistys voi tehdä?
What can an unregistered association do?

Toimia oikeushenilönä /
Act as a legal person

Tehdä sopimuksia
/ Make contracts

Omistaa varallisuutta /
Own funds

Järjestää tapahtumia
/ Organize events

Oikeudet
Rights

• Rekisteröity yhdistys on oikeushenkilö, • A registered association is a legal
person that
joka voi
• Can acquire assets
• Hankkia omaisuutta
• Can apply for grants or get
• Hakea avustusta tai saada luvan
permission for fundraising
rahankeräykseen
• Can be a party in an
• Olla osapuolena sopimuksessa
agreement (e.g. bank account,
(esimerkiksi pankkitili,
rental agreement)
vuokrasopimus yms.)
• Yksittäiset hallituksen jäsenet eivät ole • Single board members are not
held responsible for association
vastuussa rekisteröidyn yhdistyksen
activities
toiminnasta
• Does not include criminal
• Rikosoikeudellinen vastuu säilyy
liability
silti!

Velvollisuudet
Obligations

• Ry on velvollinen ilmoittamaan
Patentti- ja rekisterihallitukselle
(PRH)
• Muutokset
nimenkirjoitusoikeudellisiin
henkilöihin
• Sääntömuutokset
• Purkautumisesta

• Kaikilla yhdistyksillä on lain
mukaan oltava

• Yhdistyksen kokouksessa valittu
hallitus ja toiminnantarkastaja (ellei
tilintarkastajaa ole valittu)
• Huolellisesti hoidettu kirjanpito
• Säännöissä määrätyt kokoukset
• Jäsenten oikeus osallistua
päätöksentekoon ja valvoa
yhdistyksen toimintaa

• A registered association is
obliged to inform PRH about

• Changes of persons entitled to
sign for the association
• Rule Amendments
• Dissolution

• According to the Association
Act every association has to
have

• A board and operations
inspectors elected at a meeting
of the association
• Accounting
• Meetings according to the rules
• The right of members participate
in and inspect activities

Säännöt
Rules

Mitä näistä EI tarvitse
määrittää yhdistyksen
säännöissä?

Which of these need NOT be determined in
association's rules?
Yhdistyksen kokoukset
/ Association's meetings

Hallituksen koko
/ Size of the board

Yhdistyksen tilikausi /
Association's accounting period

Hallituksen kokousten
koollekutsumistapa /How to
convene board's meetings

Säännöt
Rules

Lue ja sisäistä yhdistyksen säännöt sekä Read your association’s rules – and
kertaa aina tarvittaessa. Luetuta säännöt make sure everyone else in your board
does too!
myös muilla hallituksen jäsenillä ja
toimijoilla!
Help?

AYY:n mallisäännöt: https://ayy.fi/wpcontent/uploads/Mallisaeaennoet_20151104_ko
mmentein.pdf?x51465
AYY:n yhdistysopas:
https://yhdistysopas.ayy.fi/tehtavat-vastuut-jasaannot/
Myös PRH:n sivut vastaavat moniin yleisimpiin
kysymyksiin
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

AYY model rules: https://ayy.fi/wpcontent/uploads/Mallisaeaennoet_201511
04_kommentein.pdf?x51465
AYY Association Guide:
https://yhdistysopas.ayy.fi/tehtavatvastuut-ja-saannot/
Finnish Patent and Registration Office
(PRH) can answer most common
questions:
https://www.prh.fi/en/yhdistysrekisteri.ht
ml

Kysy epäselvyyksissä apua jarjestoasiat@ayy.fi.

Ask for help! jarjestoasiat@ayy.fi.

Apua?

Yhdistyksen säännöt
Association rules

Yhdistyksen kokoukset:
”Säännöistä on ilmettävä, milloin
yhdistyksen hallitus ja
toiminnantarkastajat valitaan,
tilinpäätös vahvistetaan ja
vastuuvapaudesta päätetään.
Kokouksia voi olla yksi tai useampi,
joissa voidaan käsitellä vaaditut
asiat. On myös ilmettävä, miten ja
missä ajassa yhdistyksen kokous on
kutsuttava koolle.” (AYY:n
yhdistysopas)

General assembly:
”The rules must state when the
board and auditors are chosen,
financial statement is confirmed
and discharge from liability is
decided. The rules also have to
state how and how much before
the meeting the invitation has to be
sent.” (AYY:n yhdistysopas)

Yhdistyksen säännöt
Association rules

• Hallituksen koko
•
•
•

Hallituksen jäsenten lukumäärä tai vähimmäisja enimmäismäärä sekä toimikausi on
määritettävä säännöissä.
Vähintään kolme henkilöä: puheenjohtaja
pakollinen, muita valitaan sääntöjen mukaan
Myös hallituksen jäsenten rooleista voidaan
määrätä säännöissä

• Yhdistyksen tilikausi
•
•
•

Tilikausi on määriteltävä pp.kk.-pp.kk.
Jos hallituksen toimikautta ei määritellä
erikseen, on se sama kuin yhdistyksen tilikausi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään
kuukautta ennen tilinpäätöksen vahvistavaa
kokousta, ja toiminnantarkastajien tulee antaa
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen tätä kokousta.
(Tilintarkastuslaki)

• Number of board members
•
•
•

Has to be defined by the rules (min
and max), also the operating period
At least three members, chairperson
is mandatory, others according to the
rules
The roles of board members may also
be specified in the rules

• Financial year/Accounting period
•
•
•

Has to be defined dd.mm.-dd.mm.
If the operating period of the board
is not determined, it is the same as
the financial year.
Financial statement has to be
delivered to the auditors with
attachments at the latest one month
before the meeting where the
statement is to be confirmed and the
auditors have to give their written
statement at least two weeks prior to
the meeting. (Auditing Act)

Milloin tulee järjestää
yhdistyksen ylimääräinen
kokous?

When do you need to organize an additional meeting
of the association?
Kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta
/When the board thinks there is some
reason for it

Kun puheenjohtaja niin päättää / When
the chairman thinks there is some reason
for it

Kun yli 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä vaatii /When more than 1/10 of
members with right to vote demand it

Kun yhdistyksen kokous niin päättää /
When association's meeting thinks there is
reason for it

Mitkä näistä rooleista
hallituksessa tulee ainakin
olla yhdistyslain mukaan?

Which of these roles have to be assigned in the board
according to association law?
Puheenjohtaja / Chair

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja /
Chair and treasurer

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja
varapuheenjohtaja / Chair, treasurer
and vice chair

Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja / Chair and
vice chair

Sääntömuutokset
Rule amendments

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Hahmotellaan uudet säännöt (esim. AYY:n
mallisäännöt)
Yhteys AYY:n järjestösektoriin, joka
tarkastaa ensisijaisesti
yhdistysohjesäännön- ja lainmukaisuuden.
Ei vastaa PRH:n tarkastusta.
Hyväksytään säännöt yhdistyksen
kokouksessa tai tarvittaessa kokouksissa
Ry:n uudet säännöt toimitetaan PRH:lle
Jos PRH vaatii oikaisua, toimitetaan
oikaisupyynnön jälkeen muutetut säännöt
tiedoksi järjestösektorille
Ry:n säännöt astuvat voimaan, kun ne on
merkitty rekisteriin (pl. maksulliset
ennakkotarkastukset)

1.

Draft new rules (use for example AYY’s
Sample rules)
2. Contact jarjestoasiat@ayy.fi, and we’ll
check that the rules are fit according
to AYY’s association regulation. This
check does not replace PRH’s check.
3. Accepting of the rules at the
meeting(s) of the association
4. Submitting the new rules to PRH
5. If PRH wants changes to the rules,
you’ll need to submit the corrected
rules afterwards also to AYY
6. An amendment of rules enters into
force once it is entered in the PRH’s
register.

Hallituksen tehtävät ja
vastuut
The tasks and responsibilities of the board

Kuka on vastuussa
yhdistyksen
taloudenhoidosta?

Who is responsible for association's financial
management?
Rahastonhoitaja / Treasurer

Puheenjohtaja / Chair

Hallitus / Board

Yhdistyksen kokous /
Association’s meeting

Hallituksen asema
The board

• Yhdistyksellä on oltava hallitus,
johon kuuluu vähintään kolme
jäsentä
• Hallituksen on lain ja sääntöjen
sekä yhdistyksen päätösten
mukaan huolellisesti hoidettava
yhdistyksen asioita.
• Hallituksen on huolehdittava siitä,
että yhdistyksen kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty
• Hallitus edustaa yhdistystä

• Association must have a board
that has at least three members
• The board must carefully take
care the affairs of the
association based on the law,
the rules and association’s
decisions.
• The board must ensure that the
association's accounting is legal
and that financial management
is organized in a reliable
manner.
• The board represents the
association

Hallituksen asema
The board

• The board acts with the
• Hallitus ajaa yhdistyksen jäsenten
intention of promoting
etua ja toteuttaa yhdistyksen
association members’ interests
sääntöjen määräämää yhdistyksen
and executes the purpose of
tarkoitusta
the association (stated in the
• Hallitus on velvollinen toteuttamaan
rules)
toimintasuunnitelmaa ja
board is obliged to execute
talousarviota sekä muita yhdistyksen • The
the action plan and financial
kokouksen päätöksiä
estimate and other decisions
made by the general assembly
• Hallituksella ei ole yleistä toimivaltaa
yhdistyksen asioissa
• The board has no general

competence in the affairs of the
association

Mitä näistä tulee AINA
päättää yhdistyksen
kokouksessa?
Which of these must always be decided at
associations meetings?

Yhdistyksen purkaminen/
Dissolution of the association

Sääntöjen muuttaminen
/Changing rules

Hallituksen tai sen jäsenen valitseminen
tai erottaminen /Selecting board
members and members

Yhdistyksen kannalta huomattavan
omaisuuden luovuttaminen / Transfering
significant assets of the association

Mitä näistä hallitus EI saa
tehdä (ellei yhdistyksen
säännöissä toisin määrätä)?
Which of these actions the board CAN NOT perform?
(unless stated otherwise in the rules)
Ylläpitää jäsenluetteloa / Keep
a record of the members

Erottaa jäseniä / End
memberships

Päättää jäsenten
hyväksymisestä / Approve
members

Myydä yhdistyksen (vähäistä)
omaisuutta / Sell association's
(minor) assets

Mitä hallitus ei saa tehdä
What the board cannot do

Sitä, mistä yhdistyksen kokous
päättää, eli…
• Sääntöjen muuttamisesta
• Hallituksen tai sen jäsenen
valitsemisesta tai erottamisesta
(koskee myös hallituksen
täydentämistä!)
• Tilin- ja toiminnantarkastajan
valitsemisesta tai erottamisesta
• Tilinpäätöksen vahvistaminen
• Vastuuvapauden myöntäminen
• Yhdistyksen purkaminen

What the meeting of the association
decides…
• General assembly decides about
changing the rules
• Elect or dismiss board members (also
when completing the board!)
• Elect or dismiss the financial
statement auditor or performance
auditor
• Confirming the financial statement
• Confirming the freedom of
responsibility
• Dissolving the association

Mitä hallitus ei saa tehdä

What the board cannot do

Lista jatkuu…
• Kiinteistön luovuttamisesta tai
kiinnittämisestä
• Yhdistyksen toiminnan kannalta
muun huomattavan omaisuuden
luovuttamisesta, ellei säännöissä
määrätä, että hallitus voi päättää
yhdistyksen omaisuuden
myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä.
• Äänestys- tai vaalijärjestyksestä
Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen
päätöksellä ei voida poiketa
sääntöjen määräyksistä!

List continues…
• Yielding or mortgaging real
estate
• Transfering other significant
assets, unless the rules provide
that the board may decide to
sell, exchange and mortgage the
assets of the association.
• On voting or elections rules
General assembly or board decision
cannot overright the rules!

AYY:n yhditysohjesääntö
AYY’s Association regulation

Mitä tietoa jäsenestä AYY:n
piirissä toimivan yhdistyksen
EI tarvitse merkitä
jäsenrekisteriin?
Associations of AYY's register: What information is NOT
needed to collect to member register?
Nimi / Name

Sukupuoli / Gender

Kotipaikka / Home town

Tieto, onko henkilö AYY:n jäsen vai
ei / Is this person member of AYY
of not

AYY:n yhdistysrekisteri
AYY’s Association Register

• AYY ylläpitää piirissään toimivista • AYY maintains a register of all
järjestöistä yhdistysrekisteriä
associations operating within
AYY
• Liittymällä rekisteriin pääsee AYY:n
palveluiden ja tuen piiriin:
• By joining the register
liittämisestä päättää AYY:n hallitus
associations get services and
support from AYY: decided by
• Rekisterissä on kaksi luetteloa,
the board of AYY
joiden ehdot ja edut määrittää
• Two registers, requirements
yhdistysohjesääntö:
defined in the Association
1. luettelo: vähintään 60% jäsenistöstä
AYY:läisiä, kaikki AYY:n jäsenet voivat
Regulation:
liittyä

Sisältää erityisasemayhdistykset, jotka
voivat edustajiston päätöksellä olla
täyttämättä ehtoja

2. luettelo: toimii Aalto-yhteisössä ja
harjoittaa opiskelijatoimintaa, jäseninä
vähintään 7 AYY:n jäsentä

1. register: at least 60% of members
AYY-members, all AYY members can
join

Some exceptions within Special Status
Associations (decided by the RepCo)

2. register: operates in the Aalto
community and does student
activities, has at least 7 AYY members

AYY:n yhdistysrekisteri
AYY’s Association Register

• Rekisterin ensimmäisen luettelon
yhdistyksillä on enemmän oikeuksia ja
velvollisuuksia kuin toisen luettelon
yhdistyksillä

Merkittävimpänä erona on oikeus toimintaavustukseen

• Erityisaseman yhdistys voi saada
ainoastaan edustajiston päätöksellä
• Starttiraha toiminnan käynnistämiseen:
vain uusille vasta perustetuille
ensimmäisen luettelon yhdistyksille ja vain
kerran
• Kaikkien AYY:n yhdistysrekisterissä olevien
yhdistysten tulee noudattaa AYY:n
yhdistysohjesääntöä
• Yhdistysohjesääntö:
https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action
?pageId=12615842

• 1. register associations have more
rights and obligations than 2. register
associations
Most significant difference is the right to
operating grants

• Special Status Association-status is
granted by the Representative Council
• Starting money is for starting the
association operations: only for newly
founded 1. register associations,
received only once
• All associations in AYY’s association
register must follow AYY’s Association
Regulation
• Association Regulation:
https://inside.ayy.fi/pages/viewpage.action?
pageId=12615842

Kysymyksiä?
Questions?

