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YHTEENVETO JA TAUSTATIETOJA VERKKOKESKUSTELUSTA 

 

 

Yhteenveto 
 
Yleisölle avoimessa verkkokeskustelussa 2.3–12.4.2015 kerättiin tietoja ja arvioitiin 
ehdotuksia yhdistysten hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. Keskustelua käytiin kes-
kustelunohjaajien etukäteen verkkokeskustelun pohjaksi laatimista yhdistysten hyvää 
hallintotapaa koskevista suositusehdotuksista, minkä lisäksi osallistujat pystyivät 
tuomaan keskusteluun myös omia ehdotuksiaan hyvien käytäntöjen kehittämiseksi. 

Yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen kokous. Verkkokeskustelussa esitettiin ja arvioi-
tiin keinoja, joilla yhdistyksen jäsenten osallistumista yhdistyksen kokouksiin (mm. 
kokouskutsun toimittaminen, kokousasiakirjojen toimittaminen, kokousajan ja -paikan 
valinta, kokouksien valmistelu) ja päätöksentekoon (etäkokousten järjestäminen) 
voidaan edistää. Keskustelun perusteella vaikuttaa siltä, että riittävän selkeillä, käy-
tännönläheisillä ja erilaisten yhdistysten tarpeet huomioivilla suosituksilla voidaan 
käytännössä helpottaa yhdistyksen jäsenten päätöksentekoa. Yhdistysten jäsenten 
tiedonsaantia on myös tarpeen parantaa. 

Yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen hallituksen toimintaa voidaan keskustelun perus-
teella helpottaa ainakin hallituksen päätöksentekovaatimuksia ja etäkokouksen jär-
jestämistä koskevilla suosituksilla. Yhdistyksen toiminnan arviointia ja kehittämistä 
koskevia suositusehdotuksia kommentoineet osallistujat kiinnittivät huomiota siihen, 
että yhdistysten resurssit ja tarpeet poikkeavat toisistaan. Hyvänä lähtökohtana pi-
dettiin, että ainakin yhdistyksen toiminnan suuntaviivat ja keskeiset tavoitteet on esi-
tettävä jäsenten hyväksyttäväksi. Keskustelun perusteella näyttää siltä, että selkeitä 
ja käytännönläheisiä suosituksia tarvittaisiin lisäämään jäsenten ja luottamushenki-
löiden tietoisuutta hyvistä toimintatavoista. 

Johtava toimihenkilö. Keskustelussa esitettiin, että yhdistyksen työntekijöiden hyvin-
voinnissa on parantamista. Tätä voidaan edistää myös johtavan toimihenkilön tehtä-
vien ja vastuiden riittävän tarkalla määrittelyllä. Keskustelua käytiin myös johtavasta 
toimihenkilöstä käytettävästä nimikkeestä (toimitusjohtaja, toiminnanjohtaja, pääsih-
teeri). Tältä osin on tärkeä huomata, että yhdistyksen toiminnanjohtaja ei ole osake-
yhtiön toimitusjohtajan kaltainen lakisääteinen toimielin, vaan yhdistyslain tarkoitta-
ma toimihenkilö. 

 

Taustatietoja verkkokeskustelusta 
 
Eri alojen järjestöillä on omia hyvää hallintotapaa koskevia suosituksia ja ohjeita. 
Koko yhdistyskenttää koskevaa hyvän hallinnon ohjetta ei kuitenkaan ole saatavana. 
Yhdistyskentän hyvän hallintotavan yhtenäistäminen ja kehittäminen helpottaa yhdis-
tysten jäsenten osallistumista, selventää hallituksen jäsenten ja muiden luottamus-
henkilöiden asemaa sekä helpottaa yhdistysten toimintaa. Yhdistystoiminnan avoi-
muus lisää myös yhdistysten sidosryhmien luottamusta ja arvostusta.  
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Verkkokeskustelun palautteesta on hyötyä järjestöjen oman yhdistysten hyvää hallin-
totapaa koskevan suosituksen valmistelussa ja viestinnässä. Tietopohjan parantami-
nen helpottaa myös mahdollisen lainsäädäntötarpeen arviointia myöhemmin siten, 
että lähtökohtana ovat yhdistysten tarpeet ja hyvät tavat.  Oikeusministeriö valmisteli 
ja toteutti verkkokeskustelun yhdessä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukun-
nan (KANE), Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE), Valtakunnallinen liikunta- ja 
urheiluorganisaatio ry:n (VALO), Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n, Luonto-
Liiton, Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n ja Kepa ry:n kanssa. 

Verkkokeskusteluista tiedotettiin oikeusministeriön internetsivuilla. Valmisteluun osal-
listuneet järjestöt osallistuivat myös tiedottamiseen mm. kotisivuillaan ja jäsentiedot-
teissaan. Keskustelu käytiin oikeusministeriön Otakantaa.fi-verkkopalvelussa. Sivuil-
la vieraili 2.3–12.4.2015 yhteensä 753 kävijää1.  

Tässä yhteenvedossa käsitellään verkkokeskustelussa eniten kiinnostusta ja keskus-
telua herättäneitä ehdotuksia aihealueittain. Kaikki osallistujien ehdotukset ja kom-
mentit löytyvät arkistoituina osoitteessa 

https://www.otakantaa.fi/hyvat_yhdistyskaytannot. 
 

 

                                                      
1
 Tarkemmat tiedot verkkopalvelussa käynneistä, kävijämääristä ja sivukatseluista viikoittain liitteessä 1. 
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1 Yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen kokous 

 

 

Tausta 
 
Päätösvalta yhdistyksissä kuuluu jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdis-
tyksen kokouksessa. Yhdistyslaissa ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä yhdistyksen 
kokouksen järjestämisestä. Keskustelunohjaajat ehdottivat suosituksia seuraavista 
yhdistyksen jäseniin ja kokoukseen liittyvistä kysymyksistä: 

1. Yhdistyksen jäsenen velvollisuudet (katsottu 91 kertaa2) 
2. Kokouskutsun toimittaminen hyvissä ajoin (128 katselukertaa, 2 ääntä puolesta) 
3. Kokouskutsun sisältö (65 katselukertaa) 
4. Kokousasiakirjojen toimittaminen ja saatavan pitäminen (100 katselukertaa, 

3 ääntä puolesta) 
5. Kokousajan ja -paikan valinta (108 katselukertaa, 2 ääntä puolesta) 
6. Asiamiehen ja avustajan käyttö kokouksessa (48 katselukertaa) 
7. Yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytykset (51 katselukertaa) 
8. Yhdistyksen kokouksen valmistelu (95 katselukertaa) 
9. Hallituksen jäsenten, toiminnanjohtajan ja muiden läsnäolo kokouksessa 

(43 katselukertaa) 
10. Jäsenten kyselyoikeus yhdistyksen kokouksessa (43 katselukertaa) 
11. Jäsenen aloite- ja päätösvaihtoehdonteko-oikeus (25 katselukertaa) 
12. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa (28 katselukertaa) 
13. Esteettömän henkilön valitseminen kokouksen puheenjohtajaksi (239 katselu-

kertaa, 9 ääntä puolesta/1 ääni vastaan) 
14. Valiokunnat valmistelemaan yhdistyksen kokouksia (90 katselukertaa) 
15. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen (24 katselukertaa) 
 

Yhteenveto keskustelusta3 
 

Esteettömän henkilön valitseminen kokouksen puheenjohtajaksi. Keskustelunohjaa-
jien ehdottaman suosituksen mukaan yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi on 
ensisijassa valittava kaikissa käsiteltävissä asioissa esteetön henkilö. Kaikissa asi-
oissa esteettömän puheenjohtajan valitseminen on omiaan edistämään kokouksen 
häiriötöntä ja tasapuolista kulkua. Verkkokeskustelun osallistujat totesivat, että suosi-
tusta voi olla vaikea noudattaa, jos yhdistyksen jäsenet eivät osallistu aktiivisesti ko-
kouksiin. Näiden osallistujien kokemus oli, että usein vain yhdistyksen hallitus osal-
listuu yhdistyksen kokouksiin. Tämän havainnon johdosta keskusteltiin myös siitä, 
miten yhdistyksen jäsenten osallistumista kokouksiin voitaisiin edistää. Erään osallis-
tujan yhdistyksessä esteettömän puheenjohtajan valinta oli ratkaistu onnistuneesti  
  

                                                      
2 Suositusten katselukerrat yhteenvedon laatimishetkellä 23.4.2015. 
3 Yhteenveto eniten keskustelua herättäneistä ehdotuksista on alla jokaisen aihealueen kohdalla esitet-

ty niiden katselukertojen mukaisessa järjestyksessä niin, että osallistujia eniten kiinnostaneet aiheet 
esitetään ensin.  



11 

siten, että jokaiseen kokoukseen oli kutsuttu ulkopuolinen puheenjohtaja (esim. yh-
distyksen yhteistyökumppani, joka samalla voi esitellä edustamansa organisaation 
toimintaa). Eräs osallistuja kiinnitti huomiota siihen, että esteellisyyden määritelmää 
suosituksen perusteluissa on tarpeen selventää. 
 
Kokousosallistumista voidaan usein edistää sillä, että kokous järjestetään jäsenille 
sopivaan aikaan ja sopivassa paikassa. Osallistumista edistäisi myös, että kokouk-
sessa käsiteltävät asiat valmistellaan riittävästi etukäteen ja valmistelusta annetaan 
riittävästi tietoa jäsenille ajoissa ennen kokousta. Yhtenä keinona esitettiin myös, 
että yhdistyksen vuosikokouksien yhteyteen voidaan järjestää muuta osallistujia kiin-
nostavaa ohjelmaa (esim. lyhyet ja kiinnostavat asiantuntijaluennot), jotka saavat 
muitakin kuin hallituksen jäseniä liikkeelle. 

Myös etäosallistumisen salliminen mainittiin yhtenä mahdollisesti toimivana keinona. 
Varsinkaan pienessä yhdistyksessä ei välttämättä tarvita varsinaista etäosallistumis-
palvelua (sähköposti, tekstiviesti, Facebook-ryhmä tai puhelinyhteys voi riittää). Etä-
osallistumisen ei tarvitse olla reaaliaikaista (samaan aikaan kuin varsinainen koko-
us), vaan etäosallistuminen voidaan toteuttaa myös niin, että jäsenet ilmoittavat kan-
tansa ehdotuksiin etukäteen ennen kokousta. 

Kokouskutsun toimittaminen hyvissä ajoin. Yhdistyksen säännöissä on määrättävä, 
missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Laissa ei säädetä tarkemmin 
kokouskutsun ajankohdasta. Kun kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan riittävän 
hyvissä ajoin, yhdistyksen jäsenet voivat osallistua ja valmistautua kokoukseen. 
Keskustelunohjaajien suositusluonnoksessa todettiin, että jäsenet voivat hyväksyä 
yksittäisen kokouksen pitämisen säännöissä määrättyä lyhyemmällä kutsuajalla tai 
ilman kutsua. Keskustelussa ehdotettiin suosituksen tarkentamista siten, että koko-
uksen pitäminen lyhyemmällä kutsuajalla tai ilman kutsua edellyttää kaikkien yhdis-
tyksen jäsenten suostumusta (ei vain niiden, jotka ovat olleet kokouksessa paikalla). 
 
Valiokunnat. Valiokuntien asettamisella voidaan parantaa yhdistyksen kokouksessa käsitel-
tävien asioiden valmistelua. Keskustelunohjaajat ehdottivatkin erityisesti suuremmille yhdis-
tyksille suositusta, jonka mukaan jäsenet voivat valita yhdistykselle valiokuntia valmistele-
maan yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviä asioita. Keskustelussa esitettiin, että myös yhdis-
tyksen hallitus voi asettaa asioita valmistelevia valiokuntia. Ainakin sellaisissa yhdistyksissä, 
joissa on sekä yhdistyksen kokouksen että hallituksen asettamia valiokuntia, tulisi valiokun-
nan asettajan nimi käydä ilmi jotenkin sen nimestä.  
 
Yhdistyksen jäsenluettelon julkisuus. Eräs osallistuja esitti, että yhdistyksen jäsenen 
oikeus tutustua hallituksen ylläpitämään jäsenluetteloon ei käytännössä aina toteu-
du. Tämän arvioitiin olevan seurausta siitä, että jäsenluetteloon tutustumisoikeuden 
epäämisestä ei ole säädetty seuraamuksia yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyslakia 
ehdotettiin kehitettäväksi siten, että jäsenten oikeus tutustua jäsenluetteloon toteu-
tuisi nykyistä paremmin. 
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2 Yhdistyksen hallitus 

 

 

Tausta 
 
Hallituksen on hoidettava huolellisesti yhdistyksen asioita lain ja sääntöjen sekä yh-
distyksen päätösten mukaan. Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen hallinnon järjes-
täminen ja toiminnan valvonta. Hallituksen tehtävistä voidaan määrätä myös yhdis-
tyksen säännöissä tai esimerkiksi hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen jäsenillä 
tulee olla yhdistyksen toiminnan kannalta mahdollisimman monipuolista ja laajaa 
osaamista sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Keskus-
telunohjaajat ehdottivat seuraavia yhdistyksen hallitukseen liittyviä suosituksia: 

1. Hallituksen yleinen tehtävä (76 katselukertaa) 
2. Hallituksen toimivalta ja tehtävien määrittely (59 katselukertaa) 
3. Hallituksen päätösten hyväksyminen yhdistyksen kokouksessa (55 katselu-

kertaa) 
4. Hallituksen jäsenen tietojensaantioikeus (49 katselukertaa) 
5. Hallituksen kokoontuminen (148 katselukertaa, 2 ääntä puolesta) 
6. Hallituksen päätöksenteko (56 katselukertaa) 
7. Hallituksen päätösvaltaisuus (185 katselukertaa, 4 ääntä puolesta/ 

1 ääni vastaan) 
8. Hallituksen kokouksen pöytäkirja (51 katselukertaa) 
9. Yhdistyksen jäsenen tiedonsaantioikeus hallituksen päätöksestä (51 katselu- 

kertaa, 1 ääni puolesta) 
10. Hallituksen puheenjohtajan rooli (47 katselukertaa, 1 ääni puolesta) 
11. Hallituksen jäsenen rooli (35 katselukertaa) 
12. Hallituksen jäsenen esteellisyys (37 katselukertaa) 
13. Hallituksen jäsenten palkkiot (30 katselukertaa) 
14. Viestintä yhdistyksen sidosryhmille (138 katselukertaa, 1 ääni puolesta) 
15. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (183 katselukertaa, 7 ääntä puolesta/ 

1 ääni vastaan) 
16. Toiminnan arviointi (176 katselukertaa, 4 ääntä puolesta) 
17. Talous- ja palkkiosääntö (174 katselukertaa) 
18. Hallituksen jäsenten sidonnaisuudet (37 katselukertaa) 
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Yhteenveto keskustelusta 
 
Hallituksen päätösvaltaisuus ja etäkokouksen järjestäminen. Yhdistyslaissa ei ole 
nimenomaisia säännöksiä hallituksen kokouksen päätösvaltaisuudesta. Keskuste-
lunohjaajat ehdottivat vakiintunutta käytäntöä vastaavaa suositusta, jonka mukaan 
hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä, jollei yhdistyksen 
säännöissä edellytetä suurempaa määrää. Päätösvaltaisuuden saavuttaminen oli 
erään keskustelijan mukaan käytännössä vaikeaa, kun hallituksen kokouksiin ei saa-
vu tarpeeksi osallistujia. Näitä tilanteita varten esitettiin, että hallituksen päätökselle 
voidaan jälkikäteen hankkia niiden jäsenten suostumus, jotka eivät ole olleet koko-
uksessa paikalla. Lisäksi todettiin, että hallitus voi tehdä päätöksiä muutenkin kuin 
kokouksissa. Tähän mahdollisuuteen liittyen kaivattiin tarkempaa ohjeistusta mm. 
sähköpostikokouksen järjestämisestä ja dokumentoinnista. Suosituksen sanamuotoa 
ja perusteluja esitettiin myös tarkennettavaksi siten, että päätösvaltaisuuden totea-
minen on mahdollisimman helppoa. 
 
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Keskustelunohjaajien suosituksena oli, että 
hallitus luo yhdistyksen strategian eli toiminnan suuntaviivat ja keskeiset tavoitteet, 
joiden avulla yhdistys toteuttaa tarkoitustaan.  Suosituksen mukaan hallituksen tulee 
esittää strategia yhdistyksen jäsenten hyväksyttäväksi. Keskustelussa todettiin, että 
yhdistysten tarpeet ja resurssit vaihtelevat, joten kunkin yhdistyksen strategian laati-
minen ja päivittäminen on muokattava vastaamaan yhdistyksen olosuhteita. Hyvänä 
lähtökohtana pidettiin, että toiminnan suuntaviivat ja keskeiset tavoitteet on esitettä-
vä yhdistyksen jäsenten hyväksyttäväksi (ei kuitenkaan välttämättä strategiaa koko-
naisuutena). Lisäksi toivottiin strategian laatimista yhteistyössä yhdistyksen jäsenten 
kanssa, jolloin jäsenet tuntevat sen paremmin ja sitoutuvat siihen. Lisäksi arvioitiin, 
että toiminnan suuntaviivoista ja keskeisistä tavoitteista käytetty ”strategia”-nimitys 
voi tuntua vieraalta. 

Toiminnan arviointi. Keskustelunohjaajat ehdottivat suositusta, jonka mukaan hallitus 
vastaa siitä, että sen omaa toimintaa ja suoriutumista arvioidaan vuosittain. Yhdis-
tyksen toiminnan kehittämiseksi suositeltiin myös, että hallitus laatii toiminnan arvi-
oinnista saatujen tulosten perusteella suunnitelman, jonka se esittelee yhdistyksen 
kokoukselle. Keskustelussa todettiin, että arvioinnin tulosten tulisi näkyä ennen kaik-
kea hallituksen jäsenten valinnassa ja vaikuttaa esimerkiksi nimitys-
/vaalivaliokunnan työhön, ei erillisinä suunnitelmina, jotka esitellään yhdistyksen ko-
koukselle. Tällä perusteella ehdotettiin, että maininta toiminnan kehittämistä koske-
vasta suunnitelmasta voitaisiin poistaa suosituksesta. Toisaalta esitettiin myös, että 
kehittämisessä ollaan menossa kohti nopeita kokeiluja ja kerran vuodessa tapahtuva 
toiminnan arviointi on nykyisessä toimintaympäristössä liian hidasta. Lisäksi esitet-
tiin, että suositus vuosittaisesta laajamittaisesta toiminnan arvioinnista ei välttämättä 
sovellu pienimuotoiseen yhdistystoimintaan. 

Talous- ja palkkiosääntö. Keskustelunohjaajat ehdottivat suositusta, jonka mukaan 
hallitus laatii yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi taloussäännön ja tarvittaessa 
palkkiosäännön. Keskustelussa todettiin, että talous- ja palkkiosäännön hyväksymis-
tä ei tulisi aina osoittaa yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, vaan erityisesti suu-
remmissa yhdistyksissä ne pitäisi sisällöstä riippuen voida hyväksyä myös hallituk-
sessa. Lisäksi voi olla perusteltua, että hallitus joka tapauksessa antaa taloussään-
töä täydentäviä ohjeita tai määräyksiä. Omista palkkioistaan hallitus ei kuitenkaan 
voi päättää itse. Eräs keskustelija esitti, että hallituksen palkkioista päättämistä kos-
keva suositus on tärkeä, koska asiasta ei yleensä erikseen määrätä yhdistyksen 
säännöissä. 
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Hallituksen jäsenyydestä eroaminen. Hyvän hallintotavan suositusta ehdotettiin 
myös täydennettäväksi hallituksen jäsenen eroamista koskevalla suosituksella (mm. 
eroamisesta ilmoittaminen, uuden jäsenen valinta). 

Hallituksen varapuheenjohtajan rooli. Monissa yhdistyksissä on hallituksen varapu-
heenjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa esty-
neenä. Verkkokeskustelussa esitettiin, että myös varapuheenjohtajan roolin tulisi 
käydä ilmi suosituksesta. 

Hallituksen päätöksenteon dokumentointi. Eräs osallistuja kiinnitti erityisesti huomio-
ta hallituksen päätösten dokumentointiin. Hallituksen työn jatkuvuuden varmistami-
seksi on tärkeää, että päätökset dokumentoidaan ja pidetään hallituksen jäsenten 
saatavilla helposti löydettävässä muodossa (esim. luetteloimalla päätökset niiden 
sisällön mukaan). Huolellisesti dokumentoitujen pöytäkirjojen perusteella hallitusten 
jäsenet voivat seurata päätösten toteutumista ja niiden ajankohtaisuutta olosuhtei-
den muuttuessa. Riittävän tarkalla dokumentoinnilla voidaan myös varmistaa yhdis-
tyksen sisäisten pelinsääntöjen ja päätösten täytäntöönpanon jatkuvuus hallituksen 
kokoonpanon muuttuessa. 
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3 Johtava toimihenkilö 

 

 

Tausta 
 
Johtavan toimihenkilön tehtävänä on hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Johta-
vasta toimihenkilöstä ei ole säännöksiä laissa, eikä tämä siten ole yhtiön toimitusjoh-
tajan kaltainen lakisääteinen toimielin, vaan yhdistyslain tarkoittama toimihenkilö. 
Johtava toimihenkilö on yleensä yhdistyksen työntekijä, joka saa vastikkeen suorit-
tamastaan työstä ja hoitaa tehtäviään hallituksen johdon ja valvonnan alaisena. Kes-
kustelunohjaajat ehdottivat seuraavia johtavaa toimihenkilöä koskevia suosituksia: 

1. Johtavan toimihenkilön tehtävien määrittely (177 katselukertaa, 4 ääntä puolesta) 
2. Tietojen antaminen hallitukselle (99 katselukertaa, 2 ääntä puolesta) 
3. Hallituksen kokouksien valmistelu ja osallistuminen kokoukseen (109 katseluker-

taa, 1 ääni puolesta) 
 

Yhteenveto keskustelusta 
 
Yhdistyksen työntekijöiden työhyvinvointi. Verkkokeskustelussa esitettiin, että 
yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja vastaavat työntekijänsä (ml. työsuhteinen 
johtava toimihenkilö) työhyvinvoinnista, jossa on parantamista (ks. esim. 
www.tem.fi/files/37094/TEMjul_20_2013_web_27062013.pdf). Ratkaisukeinoksi esi-
tettiin säännöllisiä keskusteluja työn määrästä, sisällöistä, priorisoinneista, työajan 
määrästä ja ajankäytön riittävyydestä. Johtavan toimihenkilön tehtävistä suositellaan 
tehtävienjaon selkeyden ja vastuun vuoksi sopimaan kirjallisesti. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että tehtävistä pitää olla kirjallinen kuvaus joko säännöissä, työsopi-
muksessa tai esimerkiksi työjärjestyksessä. Johtavan toimihenkilön tehtävien riittä-
vän tarkalla määrittelyllä voidaan helpottaa käytännön työtä yhdistyksessä ja edistää 
myös johtavan toimihenkilön toimintaedellytyksiä verkkokeskustelun osallistujan 
mainitsemissa tapauksissa. 

Johtavan toimihenkilön nimike. Johtavasta toimihenkilöstä käytetään yleensä nimi-
tystä toiminnanjohtaja tai pääsihteeri. Verkkokeskustelussa ehdotettiin, että suositus-
luonnoksesta poistettaisiin toteamus, jonka mukaan johtavaa toimihenkilöä ei tulisi 
selvyyden vuoksi kutsua toimitusjohtajaksi (tai ainakin että lauseeseen lisättäisiin 
sana "yleensä"). Tätä perusteltiin sillä, että johtavan toimihenkilön nimikkeen tulisi 
määräytyä ennen kaikkea hänen tehtäviensä ja toimivaltansa mukaisesti, ja tältä 
osin yhdistykset ja niiden käytännöt vaihtelevat. Oikeuskäytännössä on vahvistettu 
se työlainsäädäntöön perustuva kanta, jonka mukaan yhdistyksen toimitusjohtaja on 
- kaikista muista yksityisistä yhteisöistä poiketen - työsuhteessa yhdistykseen. Tämä 
vaikuttaa yhdistyksen "toimitusjohtajan" oikeuksiin, velvollisuuksiin, vastuuseen suh-
teessa yhdistykseen, jäseniin ja yhdistyksen velkojiin, erottamisturvaan jne. yhdis-
tyksessä. Tämän vuoksi ”toimitusjohtaja” -nimikkeen käyttäminen yhdistyksen johta-
vasta toimihenkilöstä on harhaanjohtavaa. 
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LIITE: Verkkokeskustelun kävijämäärät 2.3–12.4.2015 

 

Viikko Käynnit Kävijät Sivukatselut
Viikko 1 (2.–8.3) 329 247 619
Viikko 2 (9.–15.3) 205 156 367
Viikko 3 (16.–22.3) 132 106 251
Viikko 4 (23.–29.3) 294 254 441
Viikko 5 (30.3–5.4) 73 64 115
Viikko 6 (6.–12.4) 34 33 55

Yhteensä 1058 753 1848
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