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• Yhdistystoiminnan merkitys ja tarkoitus 
• Yritys- ja yhdistystoiminnan erot 
• Kriisiytyneen yhdistystoiminnan 

seuraukset 
• Yhdistystoiminnan sudenkuopat 
• Mitä yritystoiminnan osaamisesta voisi 
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• Yhdistystoiminnan kymmenen käskyä 
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Mikä merkitys yhdistystoiminnalla? 

• Kolmas sektori on 3-7 % BKT:sta = 6-14 
miljardia €/ v 

• Suomalainen käyttää 11 päivää 
vuodessa 

• Yhdistyksiä Suomessa on yli 135 000 

• Urheiluseuroja Suomessa on n. 18 000 

• 40 % nuorista urheilee seuroissa, 
vanhemmat ovat usein aktiivisesti 
mukana toiminnassa 
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Tarkoitus, missio 

Yrityksen tarkoitus on 
tuottaa omistajilleen 

voittoa 

Yhdistyksen tarkoitus on 
tuottaa jäsenilleen tai 
intressiryhmälleen … 

 
vs. 
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Yritys- ja yhdistystoiminnan eroja 

Yritys 
• Voiton tavoittelu 

 
• Elinkeinotoiminta 

 
• Ammattijohtajia 

 
• Henkilökunta 

työsuhteessa 
• Kohderyhmä 

asiakkaat 

Yhdistys 
• Voittoa 

tavoittelematon 
• Aatteellinen 

toiminta 
• Johtajiksi halukkaat 

tai uhrautuvat 
• Henkilökunta 

vapaaehtoisia 
• Kohderyhmä (usein) 

jäsenkunta 
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Lojaliteettivelvoite ja kilpaileminen 

• Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa työsuhteen 
voimassaolon aikana harjoittaa kilpailevaa toimintaa eikä 
valmistella sitä. 

• Erillisellä kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa kilpailevan 
toiminnan harjoittamista myös työsuhteen päättämisen jälkeen. 

• Yhdistyksessä toimivan jäsenen toimintaa ei rajoita 
työsopimuksen lojaliteettisäännökset. Henkilö voi olla jäsenenä 
vaikka kuinka monessa ”kilpailevassa” yhdistyksessä. 

• Yhdistystoiminnassa kilpailukieltosopimus on mahdoton, sen 
estää perustuslain suojaa nauttiva yhdistymisvapaus. 

– Yhdistymisvapaus on myös ns. negatiivinen vapaus eli yhdistyksellä 
on oikeus päättää sisäisestä toiminnastaan ja säännöistään sekä 
hyväksyä jäsenet. 

– Yhdistyksen säännöissä ei voida rajoittaa henkilön jäsenyyttä jossain 
toisessa yhdistyksessä. 

”Metsästysseura voi kui-
tenkin tehdä jäsenyyttä 
hakevan henkilön kanssa 
sopimuksen, että mikäli 
hän liittyy jonkin toisen 
metsästysseuran jäse-
neksi, hänet katsotaan 
eronneeksi ensimmäi-
sestä seurasta.” 

”Mikään ei estä liitty-
mästä toiseen puoluee-
seen, vaikka taskussa 
olisi ennestään jonkun 
muun puolueen jäsen-
kirja.” 

”Jos pelaaja on jäsen 
useammassa jäsen-
seurassa, hänen on 
valittava yksi jäsen-
seuroista kotiseurakseen 
ja ilmoitettava valinnas-
taan sekä tälle että 
muille seuroille.” 
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Tekijä on aina 
ihminen… 

• Kuva on apinan ottama selfie. 
• Kuva on otettu David Slaterin 

kameralla. 
• Kun David Slater ei ole ottanut 

kuvaa, hänellä ei ole siihen 
tekijänoikeutta. 

• Koska apina ei ole luonnollinen 
henkilö, hänelläkään ei ole 
tekijänoikeutta siihen. 

• Tekijänoikeutta ei ole kenelläkään. 
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Tekijänoikeuslain kiemuroita 
• Suomen tekijänoikeusjärjestelmässä tekijänoikeus syntyy aina 

tekijälle silloinkin, kun teos tehdään virka- tai työsuhteessa tai 
tilauksesta. Tekijä on aina luonnollinen henkilö, ihminen. Ei 
juridinen henkilö, kuten yritys, laitos tai yhdistys. 

• Yritykset: 
– Tekijänoikeuksien siirrosta voidaan sopia esim. työsopimuksessa. 

– Yleinen tulkinta on, että työnantaja saa (sopimuksen puuttuessa) 
työntekijänsä luomaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämän 
käyttöoikeuden. 

• Yhdistykset 
– Kun ei ole työsopimusta, tekijänoikeuksista ja käyttöoikeuksista pitää sopia 

aina erikseen 

– Yleinen tulkinta on, että jos antaa teoksensa (vaikkapa yhdistyksen 
verkkosivuilla julkaistavaksi) on antanut yhdistykselle käyttöoikeuden, joka 
kattaa julkaisemisen verkkosivuilla. 

– Mutta se, että yhdistys jollakin tapaa omistaisi jäsentensä yhdistystoiminnan 
puitteissa tekemät teokset, on puppua! © 
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Johtamisen erot 

Yritys 

1. Palkallista 

2. Johtajaksi osaamisen 
perusteella 

3. Voi käskyttää 

4. Huonoa on pakko sietää 

5. Pitkäjänteistä kehittämistä 

6. Yksi organisaatiokulttuuri 

7. Johtamisjärjestelmä on 

 

Yhdistys 

1. Pääosin palkatonta 

2. Johtajaksi halusta tai 
uhrautuvaisuudesta 

3. Yhdessä sovittavaa 

4. Huonoa ei siedetä lainkaan 

5. Jatkuvuus olematonta 

6. Kulttuurisekamelska 

7. Johtamisjärjestelmää ei ole 
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Kriisiytyneen 
yhdistystoiminnan  
seuraukset? 

• Parhaat lähtevät, 
haitallisten valta 
kasvaa 

• Jäsenkato 

• Huono maine 

– Seura 

– Laji 

– Henkilöt 

• Paha mieli leviää 
ensin yhdistyksen 
sisällä ja sitten 
jopa ulkopuolelle 

• Viattomat 
kärsivät  

• Harrastus loppuu 
kokonaan 

 

 



CxO Mentor Oy 2014 

Sudenkuopat 

• Tarkoitus 

– Ajatellaan, että jäsenet ovat yhdistystä varten 

– Tarkoitus muuttuu pikkuhiljaa jäsenten ikääntyessä – 
nuorisoseurasta eläkeläisjärjestö 

– Avainhenkilöiden tai aktiivisten perimmäisiä 
tarkoitusperiä ruvetaan epäilemään 

• Valta 

– Pätemättömät innokkaat pääsevät 
kontrolloimattomaan valtaan 

– Puheenjohtajan valta on liian suuri 

– Valtaklikkiytymät hallitsevat tiedonvälitystä - 
Oppositio vaiennetaan 

• Osaaminen 

– Tyydytään paikallisesti parhaaseen, joka ei ole edes 
välttävällä tasolla 

– Menneitä meriittejä pidetään todisteena 
tulevaisuuden osaamisesta 

– Ei osata tai haluta tahi uskalleta hyödyntää 
jäsenistön parhaita osaamisia 

 

• Työkuorma 

– Puheenjohtaja ja hallitus keräävät liikaa työtä itselleen 

– Sysätään työtä liikaa niille, joiden on vaikeinta sanoa ei 

• Toimintamallityrannia 

– Tuodaan täysin sopimattomia malleja 
yritystoiminnasta (esim. byrokratia) 

– Joku tuo omat mallinsa kuvitellen, että muut ovat 
tottuneet samoihin malleihin 

• Kasvukivut 

– Vapaaehtoisten ja palkallisten ristiriidat 

– Raha ja kateus 

– Ei jakseta kasvaa - halutaan heti isoksi 

• Kriisejä tulee aina 

– Ongelmista vaietaan tai ne vaiennetaan 

– Kykenemättömyys kriisien ratkaisemiseen 

• Ongelmaihmiset 

– Yhdistys voi tarjota vapaan temmellyskentän esim. 
narsistihäiriöisille 

– Yhdistyskiusaaminen 
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Mitä yritystoimintaosaamisesta voisi 
hyödyntää yhdistyksessä? 

• Tämähän riippuu täysin 
– yhdistyksestä 

– yrityksestä ja  

– ihmisistä 

• Joka tapauksessa kannattaisi 
selvittää, mitä se voisi kussakin 
tapauksessa tarkoittaa! 
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1. Muista koko ajan 
yhdistyksen 
tarkoitus 

2. Muista, että kaikki 
on vapaaehtoista 

3. Tiedota, tiedota ja 
tiedota 

4. Kunnioita eriäviä 
mielipiteitä 

5. Ratkaise kiistat 
välittömästi ja 
avoimesti 

6. Keskustele laajasti 
asioista ennen 
päätöksentekoa 

7. Palkitse reilusti, läpi-
näkyvästi ja jääviydettä 

8. Johdon pitää olla 
näkyvissä ja 
tavoitettavissa 

9. Toimi siten, että kaikki 
voi olla julkista 

10. Ymmärrä, että maailma 
muuttuu ja niin myös 
yhdistys 

 

10 kultaista käskyä 



CxO Mentor Oy 2014 

Yhdistystoiminta 
kriisissä? 

Mistä pelastus? 

Kiitos! 

CxO Mentor Oy 
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Ennakkomyynnissä! 
Julkistetaan 12.11.2014 klo 13 
Pääpostin Postimestari-tilassa 

Ennakkoon tilatut toimitetaan 
postitse julkistustilaisuuden 
aikoihin. 
 
Sivuja: 154 
 
Hinta: 60 € 
 
Hinta sisältää verot ja 
toimituskulut 


