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HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kokoonpano säännöissä (koko, varajäsenet) 

Hallituksen lakimääräiset tehtävät, tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa ja muut tehtävät

Yhdistyksen lakimääräinen edustaja, kokousten valmistelu ja päätöksien täytäntöönpano - ei laiton 
päätös, jäsenluettelo, -rekisteri, toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan avustaminen, selvitysmies 
yhdistyksen purkautuessa 

Strategia, toimintasuunnitelma, toiminnan järjestäminen, jäseneksiotto, talouden ja omaisuuden 
hoito, riskien hallinta, viestintä, toimihenkilöiden palkkaaminen ja toiminnanjohtajan ohjaaminen 
ja valvominen sekä seuratoiminnan arviointi  (vuosikertomus) ja kehittäminen

meidän seuratoimintaopas

Hallitus ei voi päättää niistä asioista, joista voidaan lain tai sääntöjen mukaan päättää vain 
yhdistyksen kokouksessa tai jotka ovat erityisen laajakantoisia asioita
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Seuratoiminnan mahdollisten riskien tunnistus

Strategiset riskit:

Tarkoituksen toteutuminen ei onnistu

Lapset vähenevät, laji hiipuu…jäsenyys ei kiinnosta

Ympäristöriskit

Etelän lumi häviää, matkustelulla on huono imago, moottorit saastuttaa…

Yhteiskunnalliset ja poliittiset riskit

Veikkausvoittovarat pois, Venäjän sota…

Yhdistyslainmuutos on mahdollisuus, mutta entä riskit!
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Yhdistyslain muutos etenee

Hybridikokous sallitaan ilman yhdistyksen sääntökirjausta, ellei sitä säännöissä erikseen kielletä

Yhdistyksen sääntökirjauksella sallitaan etäkokouksen pitäminen ilman fyysistä kokouspaikkaa

Ennakkoilmoittautumisen sitovuus ehdoksi kokoukseen osallistumiselle

Suhteellinen vaali voidaan toteuttaa avoimena äänestyksenä

Voimassa 8.7.2022 alkaen

Valmistelu jatkuu työryhmän muiden esitysten suhteen esim.  toimitusjohtaja-asia ja toimintaryhmälaki 
sekä helpotettu kirjanpito



Seuratoiminnan mahdollisten riskien tunnistus
Taloudelliset riskit

Yleishyödyllinen taloudenpito: Ensin tulot ja sitten menot

Inflaatio lisää kuluja, julkisen sektorin velkatilanne, työttömyysriskit

Ry:n ja oy:n suhde

Sähkön hinta taivaissa – liikuntapaikkoja suljetaan

Sijoitus- ja likviditeettiriskit

Tuotto-odotukset tippuvat, maalla kiinteistöt muuttuvat arvottomiksi, raha ja maksuajat eivät kohtaa

Omaisuus- ja vahinkoriskit

Vesivahingot, tulipalot, yllättävät tapahtumat – vakuutukset (Tuplaturva… hallinnon vastuuvakuutus)
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Seuratoiminnan mahdollisten riskien tunnistus

Henkilöriskit

Yhden ihmisen varassa (henkilökohtainen pankkitili tai sähköpostitili kuolemantapauksessa)

Sairastuminen, työuupumus… rikollinen toiminta (sähköinen taloushallinto hyväksyjä ja 
maksaja eri henkilö)

Pj, hallitus tai johtava toimihenkilö väärässä roolissa (yhteisellä asialla, yhdessä) 

Työsuhde versus toimeksiantosuhde
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Seuratoiminnan mahdollisten riskien tunnistus

Maineriski – hyvä maine on elintärkeä

Viestintää ja avoimuutta korostetaan – julkiset hallituksen pöytäkirjat eivät ole hyvää hallintoa

Esteellisyydet tärkeä – miltä jokin asia näyttää ulkopuoliselle

Tieto- ja tietoturvariskit

Halvalla ei saa hyvää, osaaminen kertyy isoihin yksiköihin

Tietosuojakoulutus ma 26.9 klo 14.00

Rikosriskit

Varkaudet, petokset, seksuaalinen hyväksikäyttö, luottamusaseman väärinkäyttö –
rikosrekisteriotteen tarkistaminen
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ESTEELLISYYS

Henkilökohtainen esteellisyys

jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus, jäsenen yksityinen etu tai lähipiirin etu on 
ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa

henkilökohtaisesti esteellinen ei saa osallistua äänestykseen eikä tehdä asiassa 
päätösehdotusta, voi osallistua keskusteluun

OToimiasemakohtainen esteellisyys

toimiasemaltaan esteellinen ei saa ottaa osaa äänestykseen päätettäessä 
tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka 
vastuuvapauden myöntämisestä voi osallistua keskusteluun ja tehdä asiassa 
päätösehdotuksen 
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Sähköinen 
talous-
hallinto

Viestintä

Sporttitili
Ryhmien hallinta
Palaute ja viestit

Tapahtumat ja osallistuminen
Toiminnan markkinointi

Maksaminen 
Jäsenyydet

Laadun kehittäminen
Hyvä hallinto

DIGISEURA 2022

Sujuvampi sporttiarki
Suomisport-appi

Kotisivut
Intranet

Joukkuesivut
Uutiskirjeet 

Sosiaalinen media
Etäharjoittelun 

järjestelmät

Reaaliaikainen seuranta
Yhtenäiset prosessit
Laskutus ja kirjanpito
Yhden tilin malli
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Seuratoiminnan mahdollisten riskien tunnistus

Sopimus- ja vastuuriskit

Tehdään aina kirjalliset sopimukset, urheilijasopimukset, työsopimukset ja 
luottamushenkilösopimukset – dokumentointi on tärkeää

Riippuvuusriskit

Hajautetaan vastuuta monelle henkilölle ja monelle sopimuskumppanille
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Seuratoiminnan riskien arviointi ja toimet

Hallitus arvioi määräajoin riskejä

Riskit listataan ja arvioidaan riskien todennäköisyyttä

Päätetään toimenpiteistä, jos riskin pienentämisen kustannukset ovat 
pienemmät kuin hyödyt

Mitkä ovat meidän mielestä 2 merkittävintä riskiä? Onko niitä jotenkin 
käsitelty?
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