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TOIMINTAOHJEISTUS JÄSENELLE JA HALLITUKSELLE



Lasten oikeudet ry on perustettu 6.12.2018 ja se perustaa toimintansa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä 

erityisesti lapsen oikeuteen molempiin vanhempiin. Painotamme tutkimuksen merkitystä sekä suojelemme lapsia 

heitä vahingoittavalta toiminnalta. Työmme keskipisteessä ovat lainsäädäntö ja viranomaisten käytännöt, joiden tulisi 

paremmin ottaa huomioon lapsen oikeudet sekä tutkimustieto. Olemme asiantuntijaorganisaatio, mutta pidämme 

myös tärkeänä, että vanhemmat saavat apua erokriisin keskellä. Elämme maailmassa, jossa vuoroasuminen on koko 

ajan yleistyvä järjestely, mutta lainsäädäntö sekä viranomaisten toiminta laahaavat pahasti jäljessä. Tuomme 

aktiivisesti ongelmakohtia esille julkisuuteen ja olemme myös valmiita auttamaan, jotta lapsiasioita käsiteltäisiin 

kansallisesti tasapuolisesti.  Tämä vaatii yhtenäiset ohjeet, säännöt, prosessit sekä käytännöt. Uskomme, että 

paremmat prosessit ja käytännöt tukisivat ihmisten oikeudenmukaisempaa kohtelua.
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SISÄLLYSLUETTELO

● Saatesanat

● Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt

● Jäsenen päätösvalta ja vastuu

● Hallituksen lakisääteiset tehtävät

● Tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa

● Hallituksen muut tehtävät

● Hallitusvirat ja roolit

● Hallituksen jäsenen oikeudet, vastuu ja esteellisyys

● Hyvän hallinnon perusteet

● Jäsenistön osallistuminen työryhmissä

● Yhdistyksen strateginen johtaminen

● Hyvän hallinnon vuosikello
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ROHKEASTI MUKAAN JÄSENEKSI JA HALLITUKSEEN!
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.

Lasten oikeudet ry:n “sydämessä” on hallitus, joka valitaan kevään yhdistyskokouksessa 
vastaamaan toiminnasta seuraavaksi kaudeksi. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi 
äänivaltaisista jäsenistä. Uusi hallitus aloittaa toimintansa aina kesäkuun 1. päivä.

Äänivaltainen jäsen voi olla hallituksen jäsen ja virkailija. Tavoite on saada joka kaudelle uusia ja 
innokkaita aktiiveja mukaan, niin että henkilöt vaihtuvat eri tehtävissä. Näin uskomme yhdistyksen 
kasvuun ja kehittymiseen. Kun saadaan monta sydäntä mukaan ja kaikki antavat pienen panoksen, 
syntyy siitä suuri panos sekä vaikutus.

Kaikki hallituksen virat ovat avoimia yhdistyksen jäsenille. Hallituksessa tai virkailijana 
toimiminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta, mutta suurta kiinnostusta kyseistä aihealuetta 
kohtaan ja halua viedä sitä asiaa yhdistyksessä eteenpäin. Tärkeää on kuitenkin huolellinen 
perehtyminen yhdistyslakiin ja yhdistyksemme toimintaohjeistuksiin sekä sitoutuminen tekemään 
yhdistyksen hyväksi työtä ja osallistumaan kokouksiin sekä työryhmiin.  
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YHDISTYSLAKI 

● Jokaisessa yhdistyksessä on oltava hallitus ja sillä puheenjohtaja, sanotaan 
yhdistyslaissa (§ 35). Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei 
saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta 
täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.

● Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti-
ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.

● Hallituksella on yleisvaltuutus ja – velvollisuus hoitaa yhdistyksen asioita. 
Lain mukaan asiat on hoidettava lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten 
mukaan huolellisesti (YhdL § 35). Jos näin ei tapahdu, hallitus tai sen jäsen 
voidaan erottaa tehtävästään ja/tai vahingon aiheuttajat voivat joutua 
korvaamaan yhdistykselle aiheuttamansa vahingon (YhdL § 39).

YHDISTYSLAKI: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
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1§ Yhdistyksen nimi on Lasten oikeudet. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi ja toiminta-

alueena on koko maa.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on virittää kansalaiskeskustelua lapsiin kohdistuvissa asioissa ja 

edistää sekä turvata lasten oikeuksia, erityisesti lasten oikeutta hänelle läheisiin henkilöihin, 

kuten vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat tai muut läheiset ihmiset. Yhdistys haluaa tukea 

lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa tasapuolisesti. Yhdistys pyrkii edistämään YK:n 

lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista täysimääräisenä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää jäsenilleen ja muille kansalaisille 

tiedotus-, keskustelu-, koulutus- ja seminaaritilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia

5§ Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja 

säännöt.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

http://www.lastenoikeudet.fi/yhdistyksen-saannot/


YLIN PÄÄTÖSVALTA YHDISTYKSESSÄ ON JÄSENILLÄ

1. Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttävät 
jäsenet - yhdistyksen kokouksessa

2. Oikeanlaisten henkilöiden valinta 
hallitukseen, jotka sitoutuvat, ovat aktiivisia, 
heillä on asiantuntemusta ja henkilöt 
keskenään eri osaamista omaavia mutta 
ennen kaikkea heillä on halu viedä eteenpäin 
Lasten oikeudet ry:tä.

3. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan 
valinta - objektiivisuus, ammattitaito
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YHDISTYKSEN JÄSENEN VASTUU

● Jäsenet eivät ole vastuussa yhdistykselle kokouksessa 
tekemistään päätöksistään

○ hallitus ei saa toimeenpanna lain tai sääntöjen vastaisia 
päätöksiä

○ toimihenkilöt eivät ota toimeksiantoja jäseniltä, ohi 
hallituksen

● Jäsenvelvollisuuksien laiminlyönnistä voi aiheutua 
korvausvastuu yhdistykselle (jäsenmaksu)

● Jäsenen tulee pidättyä sellaisista toimista, jotka aiheuttavat 
yhdistykselle vahinkoa (lojaalisuusvelvollisuus)
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HALLITUKSEN LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT

Yhdistyslain mukaan hallituksen on aina huolehdittava seuraavista tehtävistä:

● jäsenluettelon pitäminen (YhdL § 11)

● yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen sekä mahdollisen jäsen- tai liitto-

äänestyksen järjestäminen (YhdL § 31) yhdistyksen edustajana toimiminen 

(YhdL §35)

● yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen (YhdL § 35)

● toiminnantarkastajan avustaminen (YhdL § 38)

● yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin (YhdL § 61)

Lisäksi kirjanpitolaissa on määrätty, että tilinpäätöksen valmistumishetkellä vallassa 

oleva päätösvaltainen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen (Kirjanpitolaki, luku 3 §4). 

Tilintarkastuslain (luku 4, § 22) mukaan hallituksen tulee varata tilintarkastajalle 

tilaisuus tarkastuksen toimittamiseen sekä avustaa häntä tehtävässään.
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TEHTÄVÄT, JOITA HALLITUS VOI HOITAA
Yhdistyslaissa on myös määrätty tehtävistä, jotka hallitus voi hoitaa:

● jäsenluettelotietojen luovuttaminen ulkopuolisille (YhdL § 11)

● jäsenten ottaminen yhdistykseen, ellei säännöissä ole toisin määrätty (YhdL § 12)

● jäsenten erottaminen, jos säännöissä on niin määrätty (YhdL § 15)
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● yhdistyksen omaisuuden myyminen, vaihtaminen tai 

kiinnittäminen, jos säännöissä on niin määrätty (YhdL §

23)

● kanteen nostaminen yhdistystä vastaan, jos yhdistys on 

tehnyt moitteenvaraisen päätöksen (YhdL § 32)

● yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden antaminen, jos 

säännöissä on niin määrätty (YhdL § 36)
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Laissa määrättyjen tehtävien lisäksi, hallituksen vastuulla ovat vielä nämä tehtävät:

● Yhdistyksen kokouksen päätösten täytäntöönpano. 

● Työryhmien tukeminen. Työryhmillä tarkoitetaan niitä yhdistyksen toimi- tai luottamushenkilöistä 
koostuvia tiimejä, jotka ovat tekemisissä suoraan jäsenten kanssa ja tekevät työtä yhdistyksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

● Käytännön yhdistysasioiden hoitaminen. Hallituksen vastuulla on, että käytännön asiat (laskujen 
hyväksyminen, kirjanpidosta huolehtiminen, tilinpäätösten valmistuminen ajallaan, arkistonhoito, 
kirjeenvaihto, jäsenrekisterin pitäminen ja monet muut asiat) ovat kunnossa. Näissä asioissa 
hallituksella on yleisvastuu: se vastaa siitä, että tehtäviin on nimetty, ohjeistettu ja tarvittaessa 
koulutettu henkilö. Lisäksi hallituksen tulee valvoa, että tämä henkilö toimii annettujen ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti.

● Yhdistyksen toiminnan johtaminen ja strategian luonti. Hallituksen lisäksi käytännön toimia 
yhdistyksessä hoitavat luottamushenkilöt (sihteeri, taloudenhoitaja ym.) sekä erilaiset työryhmät. 
Luottamushenkilöt ja työryhmät saavat tehtävänsä hallitukselta ja vastaavat sille tekemisistään.

HALLITUKSEN MUUT TEHTÄVÄT



HALLITUSVIRAT  JA -ROOLIT

Lasten oikeudet ry:n päätösvaltaisen hallituksen muodostaa minimissään 1 + 3 
hallituksen jäsentä esimerkiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, edellisen vuoden 
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen.

Hallituksen laajimmillaan muodostavat 12 hallituksen jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja 
ja edellisen vuoden puheenjohtaja sekä välissä muut varapuheenjohtajia numeerisessa 
arvojärjestyksessä 2.-11. suhteessa puheenjohtajaan ja varalla toimimiseen.

Hallituksen virat suunnitellaan aina vuosikohtaisesti yhdistyksen tarpeen mukaisesti ja 
ne täytetään hallitukseen hakeneista jäsenistä. Nykyinen hallitus esittää 
näkemyksensä tulevista hallitusviroista yhdistyskokoukselle, joka hyväksyy ja sitten 
valitsee uuden hallituksen erillisessä vaalikokouksessa. 

Hallitus kokoontuu enintään kerran kuukaudessa ja tarvittaessa. Aikataulut sovitaan 
vuodeksi eteenpäin. Jokainen hallituksen jäsenistä sitoutuu osallistumaan kokouksiin 
vähintään etäyhteydellä.
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HALLITUSVIRAT  JA -ROOLIT
Arvojärjestys Jokavuotinen Englanninkielinen nimitys  

Vice President2. KylläVarapuheenjohtaja

Secretary and membership3. KylläSihteeri, jäsenpalvelu

1. KylläPuheenjohtaja President

Chief Education 7. vaihteleeKoulutus- ja tutkimustyö

Chief Financial Officer4. KylläTaloudenhoitaja

Past year President5. KylläEdellisen vuoden pj.

Chief Marketing6. vaihteleeMarkkinointivastaava

Chief International Relations8. vaihteleeKansainvälisyysvastaava
a

Chief Community and Cooperations
Chi

9. vaihteleeYhteiskuntavaikuttaja

Lawyer or law advisor10. vaihteleeOikeusoppinut

Social worker or advisor11. vaihteleeSosiaalialan henkilö

Godfather or sponsor12. vaihteleeKummi tai mentor

Virka:
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HALLITUSVIRAT  JA -ROOLIT
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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
on yhdistyksen keulakuva ja porukan innostaja sekä 
motivaattori. Hän kutsuu koolle, valmistelee 
kokoukset, johtaa hallitusta ja vastaa työn 
tuloksesta. Hän vastaa siitä, että uudet hallituksen 
jäsenet perehdytetään tehtäväänsä. Ylläpitää 
positiivista ilmapiiriä ja puuttuu laaduttomaan 
toimintaan. Organisoi sihteerin kanssa kokoukset, 
vuosijuhlat ja muut hallitustapaamiset. Laatii 
taloudenhoitajan kanssa rahoitushakemukset.

TALOUDENHOITAJA
Tilinpäätöksen tekeminen ja esittely hallitukselle 
sekä yhdistyskokoukselle. Tilipäätöksen ja 
pöytäkirjojen toimittaminen tilintarkastajille ja 
tilinavaukset kirjanpitoon. Kuukausittainen 
laskunmaksu ja tositteiden vienti kirjanpitoon. 
Yhdistyksen kaiken rahaliikenteen huolellinen hoito. 
Varainhankintatyöryhmä

VARAPUHEENJOHTAJA
Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia 
puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on 
estynyt hoitamasta tehtäväänsä. 
Varapuheenjohtaja voi siten kutsua hallituksen 
kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Hän 
opettelee yhdistyksen johtamista ja on 
puheenjohtajan apuna tiiviisti. Strategiatyöryhmä

SIHTEERI JA JÄSENPALVELU
Valmistella hallituksen ja yhdistyksen 
kokouksessa käsiteltävät asiat yhdessä 
puheenjohtajan sekä taloudenhoitajan kanssa. 
Tehdä pöytäkirjat ja vaadittavat dokumentit. 
Toimintakertomuksen kokoaminen hallituksen ja 
yhdistyksen kokoukseen.
Huolehtia jäsenrekisteristä ja toimia jäsenistöön 
yhteyshenkilönä. Uuden jäsenen tärkein 
ensimmäinen  henkilö ja hänen perehdyttäjänsä. 
Jäsenkyselyt



HALLITUSVIRAT  JA -ROOLIT
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EDELLISEN VUODEN PUHEENJOHTAJA
Toimii uuden puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan perehdyttäjänä ja aktiivisena 
sparraajana. Osallistuu aktiivisesti hallituksen 
kokouksiin ja varmistaa, että hallitus toimii 
strategian ja lain mukaisesti. Jakaa kokemusta ja 
viisautta uusille hallituksen jäsenille. Valaa 
positiivista fiilistä ja ratkaisukeskeisiä vinkkejä 
hallitukselle. Strategiatyöryhmä

KOULUTUS- JA TUTKIMUSVASTAAVA
Voi valita haluaako painottua enemmän 
koulutustilaisuuksien sekä seminaarien  
järjestämiseen jäsenistölle sekä sidosryhmille, 
vai erityisesti yhdistystä palvelevan tutkimuksien 
tekemiseen ja olemassa olevien 
tutkimustuloksien hankkimiseksi yhdistyksen 
hallituksen päätöksenteon tueksi. Tärkeä 
sisällöntuottaja-apu markkinointivastaavalle. 
Koulutus- ja tutkimustyöryhmät

MARKKINOINTIVASTAAVA
Vastaa yhdistyksen markkinoinnista oman 
osaamisensa ja näkemyksensä mukaisesti. Luo 
markkinointisuunni- telman, joka edistää yhdistyksen 
strategiaa. Valitsee kanavat ja tavat, joilla vaikutetaan 
sekä luo työryhmän, joka tuottaa näihin säännöllisesti 
sisältöä. Valvoo yhdistyksen laadukasta strategian 
mukaista viestintää ja varmistaa että brändi on 
näkyvillä kaikkialla positiivisena. Voi olla itseoppinut 
somettaja, diginatiivi, video-markkinointi guru tms. 
Markkinointityöryhmä

KANSAINVÄLISYYSVASTAAVA
Haluaa luoda kansainvälisiä yhteyksiä vastaaviin 
organisaatioihin ja tuoda sieltä tutkimus- ja 
kokemusperäistä tietoa Suomeen. Haluaa 
verkostoitua ja luoda kansainvälisiä suhteita ja 
yhteistyösopimuksia yhdistykselle. On valmis 
lähtemään edustamaan myös ulkomaille. Tärkeä 
sisällöntuottaja-apu markkinointivastaavalle. 
Kansainvälisyystyöryhmä



HALLITUSVIRAT  JA -ROOLIT
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YHTEISKUNTAVAIKUTTAJA
Hän haluaa olla Suomessa aktiivinen verkostoituja ja 
yhteiskuntavaikuttaja yhdistyksen kannalta tärkeisiin 
sidosryhmiin. Neuvottelee yhdistyksen kannalta 
tärkeimmät yhteistyökumppanuudet yhdessä luovan 
sekä myyntihenkisen varainhankintatiiminsä kanssa. 
Hän on myös tärkeä sisällöntuottaja-apu 
markkinointivastaavalle. Myynti- ja pr-työryhmät

SOSIAALIALAN HENKILÖ
Hän voi olla sosiaalialan opiskelija tai jo kokenut 
sosiaalialan työntekijä tai johtavassa asemassa oleva, 
joka kokee lasten oikeudet tärkeäksi ja haluaa antaa 
oman osaamisensa yhdistyksen käyttöön. Tämä virka 
määräytyy aina henkilön ja yhdistyksen kulloisenkin 
tarpeen mukaan. Esim. vertaistukiryhmien ja 
puhelinpalvelun vastaava. Tärkeä asiantuntijarooli ja 
apu myös markkinoinnille.

OIKEUSOPPINUT
Hän voi olla oikeustieteen opiskelija tai jo 
kokenut asianajaja, joka kokee lasten oikeudet 
tärkeäksi ja haluaa antaa oman 
lakiosaamisensa yhdistyksen käyttöön. Tämä 
virka määräytyy aina henkilön ja yhdistyksen 
kulloisenkin tarpeen mukaan. Tärkeä 
asiantuntijarooli ja apu yhdistyksen eri 
virkoihin. Lakiasiantyöryhmä

KUMMI TAI MENTOR
Hän voi olla julkisuudesta tunnettu, 
hyvämaineinen ja jotain vahvaa kokemusta 
sekä referenssejä kerännyt henkilö,joka kokee 
lasten oikeudet tärkeäksi ja haluaa antaa oman 
osaamisensa yhdistyksen käyttöön. Hän voi 
esimerkiksi antaa kasvonsa yhdistyksen 
hyväksi ja/tai konsultoida pro bono yhdistystä.



HALLITUKSEN JÄSENEN OIKEUDET

1. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada tietoja yhdistyksestä, sen toiminnasta ja taloudesta

● tämä on välttämätöntä huolellisuus- ja vastuunäkökulmasta

● GDPR-tietosuoja-asetus luo poikkeuksen esim. jäsentietorekisteristä

1. Hallituksen jäsenellä on oikeus esittää eriävä mielipiteensä

● ilmaistava heti päätöksenteon yhteydessä ja tehtävä merkintä pöytäkirjaan, 
myös perusteista

● ei voi osallistua päätöksen toimeenpanoon

● vastuusta vapautuminen

● tieto asiasta harkinnan mukaan joko jäsenille
ja/tai tilintarkastajalle
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HALLITUKSEN JÄSENEN OIKEUDET

3. Hallituksen jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen

4. Hallituksen jäsenellä on oikeus erota tehtävästään

● hallituksen jäsenen on ilmoitettava erostaan hallitukselle

● jäsenen tulisi erota tehtävästään vain perustellusta syystä,
jotta hallituksen päätöksenteko ja toiminta voidaan turvata

● tarvittaessa on kutsuttava yhdistyksen tai valtuutettujen kokous
valitsemaan uutta hallituksen jäsentä (säännöt)

3. Hallituksen jäsen voidaan erottaa milloin tahansa toimikautensa aikana (luottamuspula)

● erottamispäätöstä ei tarvitse perustella eikä hallituksen jäseniä tarvitse kohdella 
tasavertaisesti
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HALLITUKSEN JÄSENEN VASTUU

1. Parlamentaarinen vastuu: vastuu valitsijoilleen ja luottamusaseman ansainta. 
Lojaalisuus- ja huolellisuusvelvollisuus jäsenistölle ja muille hallituksen jäsenille. 
Yhdistyksen etu menee yksilön edun edelle. Yhdistyslain mukaisesti tehtyjen 
päätösten kunnioittaminen ja niiden takana seisominen.

2. Siviilioikeudellinen vastuu: vastuu aiheutetusta vahingosta ja korvausvelvollisuus 
yksityishenkilöiden välisissä oikeussuhteissa. Vastuu edellyttää yleensä, että teko 
on tahallinen tai tuottamuksellinen, mutta se voi perustua myös tehtyyn 
sopimukseen, missä tapauksessa puhutaan sopimusvastuusta.

3. Rikosoikeudellinen vastuu: henkilö, joka hoitaa tai saa tietoonsa toisen 
henkilötietoja, taloudellisia tai oikeudellisia asioita, ryhtyy toimeen, johon hänellä 
ei ole oikeutta, tai jättää tehtävänsä suorittamatta aiheuttaen vahinkoa. 
Luottamusaseman väärinkäyttö. GDPR-tietosuoja-asetuksen noudattamatta 
jättäminen.

19

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tahallisuus
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HALLITUKSEN JÄSENEN ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen on esteellinen äänestämään yhdistyksen 
kokouksessa, kun päätetään tilintarkastajan valitsemisesta tai 
erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka 
vastuuvapauden myöntämisestä silloin, kun asia koskee 
hallintoa, josta hän on vastuussa.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä 
sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn 
eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla 
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

● esteellisyyden vaikutelma
● lähipiiriajattelu
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HYVÄN HALLINNON PERUSTEET
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● Yhdistyksen tärkeimmässä roolissa ovat jäsenet ja heidän mukaan osallistaminen.
Hallitus kohtelee jäsenistöään yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti sekä rohkaisee 
heitä oikeuksiensa käyttämiseen, aktiiviseen osallistumiseen ja yhdistyksen 
toiminnan edistämiseen. Hallitus myös aktiivisesti tekee toimenpiteitä uusien jäsenien 
hankkimiseksi. Ylläpidämme riittävää vuorovaikutusta jäsenten ja hallituksen välillä.

● Yhdistyksen tulee tunnistaa omat keskeiset sidosryhmät ja luoda vastuullista sekä 
vastavuoroista yhteistyötä heidän välilleen sekä hoitaa velvoitteensa heille.

● Hallituksella on oltava riittävästi ymmärrystä, kokemusta ja asiantuntemusta
yhdistyksen toiminnan johtajamiseksi ja ohjaamiseksi. Hallituksen jäsenen pitää 
tuntea lain tuomat velvollisuutensa ja hoitaa luottamuksella virkaansa. Hallituksen 
jäsenen tulee toimia rehellisesti ja oikeudenmukaisesti kaikessa. Päätöksiä tulee 
tehdä eettisesti ja vastuullisesti.

● Teemme työtä hyvän asian vuoksi ja teemme sen ilon kautta!



HYVÄN HALLINNON PERUSTEET
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● Hallitus ja sen alaisuudessa toimivat työryhmät toimivat luottamuksellisesti ja heitä koskee 

salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sekä GDPR, joka on uusi henkilötietojen käsittelyä 

sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

○ Vertaistukiryhmässä jaetut kokemukset pysyvät vertaistukiryhmässä

○ Yhdistyksen luottamushenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista yksityisen tai perheen 

salaisuutta, josta hän asemansa tai tehtävänsä perusteella on voinut saanut tiedon.

Salassapitovelvoite koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osa-alueesta: 

1. asiakirjasalaisuudesta: asiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää, 

luovuttaa tai antaa muulla tavoin sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi

2. vaitiolovelvollisuudesta

● jatkuu vielä senkin jälkeen, kun luottamustehtävä on päättynyt

● pitää sisällään kaikki muut tiedon luovuttamistavat kuin edellä mainitut

● koskee myös tallentamattomia tietoja

3. hyväksikäyttökiellosta: tietoa ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen 

vahingoksi



JÄSENISTÖN OSALLISTUMINEN TYÖRYHMISSÄ

HALLITUS

Jäsenistö

Jäsenistö

Hallituksen jäsen hoitaa 
oman virkatehtävänsä ja 
valvoo sekä ylläpitää 
alaisuuteensa kuuluvia 
työryhmiä osallistuen 
niihin itsekin 
mahdollisuuksien 
mukaan. Hallitus 
mahdollistaa työryhmien 
toiminnan ja aktiivisten 
jäsenien niihin 
osallistumisen 
tiedottamalla niistä 
jäsenille uutiskirjeissä ja 
somessa.

Jäsen haluaa osallistua. Hän 
katsoo sopivat työryhmät ja 
ilmoittautuu niihin mukaan.

Mikäli jäsenistöltä tulee 
toiveita, joita ei käsitellä vielä 
missään työryhmässä ja 
nähdään, että näitä asioita on 
tärkeä ajaa eteenpäin, 
sovitaan hallituksessa kenen 
viran alle asia kuuluu ja hän 
luo uuden työryhmän.

Jäsenistö tekee päätöksiä 
yhdistyskokouksessa ja 
päättävät myös hallituksen 
kokoonpanosta.
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Työryhmä 1

Työryhmä 3

Työryhmä 5

Työ-

ryhmä 

4

Työryhmä 2



STRATEGIA - ON SITÄ MITÄ ME TEHDÄÄN JA NÄKYY ULOS
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Työryhmä 3

Työ-
ryhmä 

4

Jotta tekeminen olisi järjestelmällistä ja edistäisi 

yhdistyksen sekä sen jäsenten etua, täytyy olla 

yhdessä tehty strategia eli suunnitelma siitä mihin 

haluamme mennä, miten ja milloin.

Hallitus luo yhdessä jäsenistöstä koostetun 

strategiatyöryhmän avulla yhdistykselle 3-

vuotissuunnitelman, jota vuosittain kulloinenkin 

hallitus päivittää, mittaa ja valvoo sen toteutumista. 

Kaikki yhdistyksen tekeminen niin hallituksen kuin 

työryhmienkin, tulee olla johdettu strategiasta käsin.

Strategiatyöryhmä löytyy Lasten oikeudet ry:n Facebook-sivun ryhmästä. Liity 

ihmeessä mukaan ja osallistu yhdistyksen isojen suuntaviivojen piirtämiseen.



STRATEGIAN VUOSIJANA
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Työryhmä 3

Työ-
ryhmä 

4

3-Q

Hallitus täytäntöönpanee 
päivitetyn strategian ja luo 
tarvittavat uudet työryhmät 
tekemään strategian mukaisia 
tehtäviä.

4-Q

Hallitus seuraa ja valvoo 
strategian toteutumista 
osallistuen itsekin siihen.

1-Q

Hallitus päivittää strategian ja 
osallistaa siihen 
strategiatyöryhmän, jossa 
mukana aktiivisia jäseniä.

2-Q

Hallitus esittää päivitetyn 
strategian jäsenistölle, joka 
hyväksyy sen 
yhdistyskokouksessa.

KÄDET MULTAANPÄÄTÖSSUUNNITTELU



HYVÄN HALLINNON VUOSIKELLO
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LÄHTEET JA LUKUVINKKEJÄ:
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PERUSTIETOA YHDISTYKSESSÄ TOIMIMISESTA JA TYÖKALUJA HALLITUKSELLE
https://www.yhdistystoimijat.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2014/08/hallituksentehtavatjavastuu.pdf 
https://yhdistystieto.fi/about
https://tietosuoja.fi/gdpr

YHDISTYSLAKI: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 

OMAT NETTISIVUT JA TEKEMÄMME JULKAISUT: http://www.lastenoikeudet.fi

LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS: Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan

LASTENSUOJELUN KÄSIKIRJA: https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja

LAKI LAPSEN HUOLLOSTA JA TAPAAMISOIKEUDESTA: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361

https://www.yhdistystoimijat.fi
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2014/08/hallituksentehtavatjavastuu.pdf
https://yhdistystieto.fi/about
https://tietosuoja.fi/gdpr
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503
http://www.lastenoikeudet.fi
https://www.lapsenoikeudet.fi/lapsen-oikeuksien-sopimus-turvaa-lasten-ihmisoikeudet/sopimus-kokonaisuudessaan/
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1983/19830361
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KIITOS, ETTÄ PEREHDYT HUOLELLA 
TÄHÄN OHJEISTUKSEEN JA ANNAT 
OMAN PANOKSESI YHDISTYKSEMME 
HYVÄKSI!

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
MUKAAN! 

www.lastenoikeudet.fi


