
Ammattiopisto Lappia

Lappia-Koulutus oy

Maarit Pulkkinen, osaamisalavastaava

johtamiskoulutukset



• Yrittäjyyden ammattitutkinto → YAT

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto → LEAT

• Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto → YJET

• Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto→ TEAT

• Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto → LIITO

• Lyhytkoulutukset (TVO, valmennukset)

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva 

maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. 



TAUSTA
Lähtöisin Tervolasta, nykyinen kotikunta Kemi

KOULUTUS
Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2005, opettajan pedagogiset
Ammattiopisto Lappia 2014, Johtamisen erikoisammattitutkinto
Mikkelin ammattikorkeakoulu 2015, Yhteisöpedagogi Yamk
Lapin Yliopisto, Opetushallituksen tutkinto, rehtorin pätevyys 2015
Ammattiopisto Lappia 2020, Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

TYÖKOKEMUS
Nuorisotyötä 16 v hyvin erilaisissa tehtävissä
Peräpohjolan Opisto: koulutusjohtaja
Useissa ESR-hankkeissa projektipäällikkö
Ammattiopisto Lappia: kouluttaja,  osaamisalavastaava

HARRASTUS JA MUU KOKEMUS
Yhdistysaktivisti ja järjestötoimija, myös valtakunnallisesti
Urheiluseuratoimija, myös valtakunnallisesti
Monipuolinen liikunta: hiihto, retkeily, maastopyöräily, kuntosali, kävely

Olen ollut perustamassa useampia yhdistyksiä, mutta vain yhtä
lakkauttamassa. Ensimmäinen puheenjohtajuus tuli heti 18 vuotiaana. 
Toiminut puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä, 
jäsenvastaavana, rahastonhoitajana, tilintarkastajana ja hallituksen jäsenenä
ja tavallisena rivijäsenenä. Vapaaehtoistyön urani olen aloittanut 12 
vuotiaana kerho-ohjaajan tehtävissä.

Kuva otettu Tervolan Kätkävaaran luontopolulla 10/2020



Yhdistyskoulutuksen aikataulu

13.09.2022  Mikä on rekisteröity yhdistys ja mihin yhdistyslaki velvoittaa? 

05.10.2022  Yhdistyksen hallituksessa toimiminen 

- vastuut ja velvollisuudet 

26.10.2022 Pienen yhdistyksen talousasiat 

- mitä jokaisen rahastonhoitajan tulisi osata ja tietää 

09.11.2022  Järjestöjen kirjanpidon ja tilinpäätöksen vinkit 

30.11.2022 Yhdistyksen perustaminen, lopettaminen ja yhdistyksen  

luottamustehtävistä luopuminen



Julkinen ja yksityinen sektori

Julkinen sektori
• Julkiseen sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat. Valtiosektoriin 

luetaan valtion hallinto, yliopistot, Kansaneläkelaitos, valtion 
liikelaitokset ja sosiaaliturvarahastot. Kuntiin ja kuntayhtymiin 
luetaan kunnan hallinto, kunnallinen koululaitos, kuntien ja 
kuntayhtymien palvelulaitokset ja toimipaikat, jotka eivät ole 
yhtiömuotoisia, kuten terveyskeskukset, sairaalat, päiväkodit sekä 
kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset. Julkisen sektorin 
tavoitteena on palvelujen tuottaminen.

Yksityinen sektori
• Yksityiseen sektoriin kuuluvat yhtiöt, yritykset ja 

ammatinharjoittajat. Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan yksityiseen 
omistukseen ja yritystoimintaan perustuvaa osaa yhteiskunnasta. 
Yksityisen sektorin tavoitteena on liikevoiton saaminen.



Kolmas ja neljäs sektori
Kolmas sektori
• on yhteiskunnallinen sektori, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa 

tavoittelematon talous ja organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset 
tavoitteet. 

• Kolmannen sektorin toimijoita ovat muun muassa yhdistykset, 
osuuskunnat ja säätiöt. Mahdolliset voitot sijoitetaan takaisin 
toimintaan ja sen kehittämiseen. Verotuskohtelu on myös erilainen 
kuin yksityisillä yrityksillä.

• Kolmannen sektorin organisaatioiden perustana ovat 
yhteiskunnallinen tai eettinen tavoite ja demokraattisuus (jäsen/ääni-
periaate, ei omistajuuteen perustuva äänivalta). Organisaation 
tavoitteet esitetään sen säännöissä.

Neljäs sektori
• koostuu epävirallisesta taloudellisesta toiminnasta, joka tapahtuu 

työsopimuksiin ja veronkantoon perustuvan talouden ulkopuolella. 
Sen muodostavat suorat epäviralliset vaihtokaupat, katukauppa, 
pienyhteisöjen keskinäinen toiminta. Suurin osa maapallon väestöstä 
elää ja tekee töitä epävirallisessa taloudessa.



Yhdistys on yhteenliittymä

• jossa on vähintään kolme jäsentä

• jonka toiminta on aatteellista

• jonka toiminta on pysyvää

Aatteellisuus tarkoittaa sitä, että yhdistyksen tärkein tavoite ei ole taloudellinen hyöty.
Yhdistyksen toiminta on myös tarkoitettu pysyväksi, esimerkiksi yksi kokous tai mielenosoitus ei 
ole yhdistys. Aatteellinen yhdistys on yleishyödyllinen. Yhdistyksiä voidaan kutsua myös 
järjestöiksi tai seuraksi.

Aatteellisia yhdistyksiä ovat esimerkiksi:

→ kulttuuri-, sosiaali- ja hyväntekeväisyysyhdistykset

→ ajanviete-, urheilutoiminta- ja harrastusyhdistykset

→ ammatilliset etujärjestöt ja muu edunvalvontaan keskittyvät yhdistykset

→ poliittiset puolueet.



Kansalaistoiminta
- mitä se on?

• Nykysuomen sanakirjan mukaan kansalaistoiminta 
on henkilön julkinen toiminta yhteiskunnan, yhteisön 
jäsenenä, erilaisissa yhdistyksissä, 
kansalaisjärjestöissä ym. 

• Kansalaistoiminnan ei tarvitse rajoittua vain 
yhdistyksessä tehtävään toimintaan.

• Talouselämän, yritysten ja taloudellisten yhdistysten 
toiminta ei ole kansalaistoimintaa.



Yleishyödyllisyys

Yhdistyksen yleishyödyllisyys liittyy puolestaan verolainsäädäntöön. 

Yleishyödyllisyysmääritelmä perustuu tuloverolakiin, 30.12.1992/1535, jonka 22 §:n 

mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos:

1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, 

siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; 

2.  sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin; 

3.  se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-

osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.



Rekisteröity yhdistys 
- Yhdistyksen perustaminen on 

Suomessa helppoa ja 
mahdollista kaikille maassa 

asuville. 

Rekisteröitynyt yhdistys on ilmoittanut 
itsensä Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisteriin. 

Tällainen yhdistys on oikeuskelpoinen eli se voi 
tehdä sopimuksia yhdistyksen nimissä ja toimia 
oikeudessa. 

Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa 
ohjaa yhdistyslaki. 

Rekisteröityneen yhdistyksen hallitus on 
tilivelvollinen yhdistykselle eli vastuussa siitä, 
että toimii oikein. 

Rekisteröityneestä yhdistyksestä käytetään 
usein lyhennettä ”ry”.



Rekisteröimätön yhdistys

Rekisteröimätön yhdistys on 
vapaamuotoisempi ryhmä, 
joka ei ole tehnyt ilmoitusta 
yhdistysrekisteriin. 

Rekisteröimätön yhdistys ei 
ole oikeuskelpoinen, vaan 
sen sopimuksista vastaavat 
allekirjoittaneet henkilöt itse. 

Rekisteröimättömän 
yhdistyksen toimintaa 
säätelee vain osa 
yhdistyslaista. 

Uusi rahankeräyslaki 
mahdollistaa keväästä 2020 
lähtien rahankeräyksen 
myös rekisteröimättömille 
yhdistyksille.



Yhdistysrakenne Suomessa

Paikallisyhdistys
Alueellinen 

yhdistys
Valtakunnallinen 

liitto



Yhdistyslaki, 26.5.1989/503 

1 § Soveltamisala

• Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä 
toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen 
vastainen.

5 § Taloudellinen toiminta

• Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, 
josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy 
sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä 
taloudellisesti vähäarvoisena.



8 § Säännöt
Yhdistyksen säännöissä on mainittava:

1) yhdistyksen nimi;

2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle 

jäsenmaksuja ja muita maksuja;

5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen 

tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai 

vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi; (16.7.2010/678)

6) yhdistyksen tilikausi;

7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä 

toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja 

vastuuvapaudesta päätetään; (16.7.2010/678)

8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava 

koolle; sekä

9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu 

tai lakkautetaan.



Yhdistyslaki velvoittaa

• Noudattamaan lakia

• Noudattamaan yhdistyksen sääntöjä




