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Miten kokous saadaan sujuvaksi? Järjestökoulun 
ensimmäisessä osassa käydään läpi, miten 
sääntömääräistä kokousta valmistellaan ja 
pidetään. Osaston kevätkokoukset pidetään 
sääntöjen mukaan tammi-huhtikuussa. 
Kokouksessa hyväksytään mm. tilinpäätös  
ja toimintakertomus.

Sujuva  
kevätkokous

Järjestökoulu

ennen kOkOuStA
Kokouskutsu
○ kutsu pitää olla jäsenillä viimeistään 
14 päivää ennen kokouksen pitämistä.
○ ilmoitetaan sääntöjen mukaan 
kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla, 
sähköpostitse, yhdistyksen internet- 
sivuilla, tekstiviesteillä tai osaston jä-
senten keskuuteen leviävässä sanoma- 
tai jäsenlehdessä niin, että jokaisella 
jäsenelle on mahdollisuus saada tieto 
kokouksesta. 
○ mainitaan seuraavat asiat, jos niistä 
aiotaan tehdä päätöksiä: sääntömuu-
tos, kiinteistön luovutus tai kiinnitys, 
huomattavan omaisuuden luovutus, 
äänestys- ja vaalijärjestys, hallituk-
sen tai sen jäsenen valitseminen tai 
erottaminen, tilin- tai toiminnantar-
kastajan valitseminen tai erottaminen, 
tilinpäätöksen vahvistaminen ja  
vastuuvapauden myöntäminen,  
yhdistyksen purkaminen ja muut 
näihin verrattavat asiat. 

Vinkki: 
○ jos kutsu lähtee esimerkiksi sähkö-
postilla, sen mukana voi olla valmis 
esityslista. Siten jäsenet saavat 
tiedon käsiteltävistä asioista. 
○ kutsun voi myös tehdä esityslista-
muotoiseksi ja sen voi julkaista 
yhdistyksen kotisivuilla.
○ muista laittaa vastaanottajat  
piilokopio-lähetyskenttään.

Kokoukselle  
valmisteltavat asiat
○ toiminnantarkastus: toiminnan- 
tai tilintarkastajan on tarkastettava 
tilikauden kirjanpito, tilinpäätös, toi-
mintakertomus ja hallinto. talouden-
hoitajan on valmisteltava kirjanpito 
hyvissä ajoin ennen kevätkokousta 
tarkastusta varten sekä johtokunnan 
on toimitettava kokousten pöytäkir-
jat tarkastajalle.
○ toimintakertomus: johtokunta kir-

joittaa toimintavuodesta kertomuk-
sen, jossa kerrotaan mitä toimintaa 
ammattiosasto on vuoden aikana 
järjestänyt.
○ toiminnan- tai tilintarkastajan 
lausunto: toiminnan- tai tilintar-
kastaja kirjoittaa kevätkokoukselle 
lausunnon, joka on päivättävä ja 
allekirjoitettava.
yleensä ammattiosastoille riittää, 
että valitaan toiminnantarkastaja. 
Vinkki: 
○ johtokunnan on hyvä valmistella 
päätösesitykset kokoukselle ja sopia 
kuka esittelee tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen jne. Se tekee kokouk-
sesta sujuvamman ja helpottaa myös 
kokouksen puheenjohtajan roolia. 
○ johtokunta hankkii johtokunnan 
ulkopuolisen jäsenen toimimaan 
kokouksen puheenjohtajana niissä 
kohdissa, kun se on tarpeen (katso 
edempänä).

kOkOukSeSSA 
alkutoimet
○ kokouksen alussa tarkastetaan 
jokaisen osanott ajan jäsenyys, jotta 
tiedetään kuinka monta äänioikeu-
tettua on paikalla. 
○ käydään läpi mitkä oikeudet kul-
lakin osallistujaryhmällä on. esimer-
kiksi opiskelija- ja eläkeläisjäsenillä ja 
liiton edustajalla ei ole äänioikeutta, 
mutta puhe-  
ja läsnäolo-oikeus heillä on.
○ kokouksen avaa yleensä ammatti-
osaston puheenjohtaja. hän vetää 
kokouksen esityslistan kohtaan 
henkilövalinnat saakka. 
○ Siitä eteenpäin, varsinkin kun 
kokous käsittelee tili- ja vastuu -
  va paus asioita, joku muu kuin johto-
kunnan jäsen tai osaston puheen-
johtaja toimii kokouksen puheen-
johtajana. 

Ilmoitusasiat
○ käsitellään tiedotusluonteisia 
asioita.
○ näistä ei tehdä päätöksiä. 
○ ilmoitusasiat voivat olla myös 
lopputoimissa.

päätösasiat
○ tässä kohdassa pitää käsitellä 
kaikki päätösasiat.
○ päätösasian esittelee asiaa valmis-
tellut johtokunnan jäsen. Riittävien 
taustatietojen lisäksi on hyvä kertoa 
kokoukselle miten säännöt, ohje-
säännöt ja yhdistyslaki vaikuttavat 
asiaan. 
○ esittelypuheenvuoroon sisältyy 
päätösesitys, jonka pohjalta asiasta 
käydään keskustelua. 
○ keskustelun jälkeen puheenjohta-
jan on hyvä tehdä käydystä keskus-
telusta yhteenveto ja sekä todeta 
esitetyt esitykset ja se, onko niitä 
kannatettu. 
○ jos puheenjohtaja toteaa, että  

kokoukselle on tehty yksi hyväksyt-
tävä ehdotus, hän toteaa päätöksen 
tehdyksi. 
○ jos ehdotuksia on enemmän, 
asiasta äänestetään.

Äänestys
○ ennen äänestystä tarkistetaan 
ääni oikeutettujen jäsenten määrä, 
○ päätetään äänestystapa ja se, 
lukeeko säännöissä millä enemmis-
töllä päätös pitää syntyä. esimerkiksi 
päätös sääntöjen muuttamisesta 
pitää tehdä 3/4 enemmistöllä.
○ Äänestys voi olla joka avoin tai 
suljettu. 
○ Avointa äänestystapaa käytetään 
yleensä asiakysymyksistä äänestet-
täessä ja suljettua henkilövalinnoissa. 
käytetyin tapa on kädennosto ja 
puheenjohtaja voi myös tarvittaessa 
tiedustella kokouksen mielipidettä 
asiaan koeäänestyksellä. koeäänes-
tyksessä ääniä ei lasketa. jos koeää-
nestys osoittaa tuloksen selvästi, 
puheenjohtaja voi kysyä kokoukselta, 
voidaanko hyväksyä todennäköisesti 
voittavan ehdotuksen päätöksek-
si. jos koeäänestystä ei suoriteta, 
ääntenlaskijat laskevat ehdotuksen 
kannalla olevat äänet kädennoston 
perusteella. 
○ Suljettua lippuäänestystä käy-
tetään yleensä henkilövalinnoissa. 
Suljettu lippuäänestys tulee järjestää 
henkilövaalissa, jos yksi kokouksen 
osallistujista sitä esittää.  Äänestys-
tulos tulee merkitä pöytäkirjaan. 

muut asiat ja lopputoimet
○ käsitellään muut asiat ja myös 
ilmoitusasiat, jos niitä ei käsitelty 
alkutoimien jäkeen.
○ Asioista voidaan käydä keskuste-
lua, mutta päätöksiä ei tehdä ellei 
säännöt sitä mahdollista. 
○ lopuksi päätetään kokous.

  
Näin kokous etenee

○ Kokous etenee vakiintuneen järjes-
tyksen mukaan. Esityslista laaditaan sen 
perusteella.

○ Kokous koostuu seuraavista osioista:
 1. Alkutoimet
 2. Ilmoitusasiat
 3. Päätösasiat
 4. Muut asiat
 5. Lopputoimet

○ Esityslistamalleja löytyy ammatti-
osastojen aktiivisivuilta www.pam.fi > 
Kirjaudu palveluihin (löytyy verkkosi-
vun oikeasta yläkulmasta) > Aktiivien 
sivut

Toiminnantarkastaja  
vai tilintarkastaja?

○ Pääsääntöisesti ammattiosastoille 
riittää, että valitaan toiminnantarkas-
taja.

○ Jos ammattiosasto täyttää kahtena 
edellisenä tilikautena vähintään kaksi 
alla olevista ehdoista, osaston on valit-
tava auktorisoitu tilintarkastaja.

○ Taseen loppusumma on  
 vähintään 100 000€.
○ Liikevaihto tai vastaava  
 tuotto on yli 200 000€.
○ Palveluksessa on keskimäärin       
yli kolme henkilöä.

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.

faKta
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Ammattiosastot voivat saada osan jäsentensä 
maksamista jäsenmaksuista käytettäväksi 
yhteiseen toimintaan. Tällä kertaa käydään 
läpi, mitä osaston on tehtävä, jotta se saisi 
nämä rahat käytettäväkseen.

Jäsenmaksupalautteet 
osastoille

Järjestökoulu

Osastopalautteen tai jäsenmaksupa-
lautuksen määrä voi olla 0, 9 tai 11 
prosenttia. määrä riippuu siitä, onko 
osasto toimittanut tarvittavat asiakirjat 
pAmin järjestöyksikköön, toimittanut 
toimihenkilöilmoituksen aluetoimis-
toon ja suorittanut kaikki kannuste-
osaan tarvittavat toimet. nämä pitää 
olla tehtynä 31.5. mennessä.

Kokonaisuudessaan osastopalaute 
voi olla yhteensä 11 prosenttia, joka 
jakautuu 9 prosentin perusosaan ja 2 
prosentin kannusteosaan.

perusosa 
Se on 9 prosenttia ja osasto saa 
sen, kun se toimittaa liitolle kuluvan 
vuoden toimihenkilöilmoituksen, 
edellisen vuoden toimintakertomuksen 
ja tilinpäätösasiakirjat, jotka pitävät 
sisällään edellisen vuoden tulos- ja 

taselaskelman sekä toiminnantarkas-
tuskertomuksen.

○ toimihenkilöilmoitus tulee täyttää 
ja toimittaa lähimpään liiton aluetoi-
mistoon välittömästi johtokunnan 
järjestäydyttyä. lähetämme paljon 
kohdennettua tietoa eri tehtävänhal-
tijoille, ja postitus tapahtuu jäsenre-
kisterimme mukaan niille henkilöille, 
jotka ammattiosasto on ilmoittanut 
toimihenkilöilmoituksessaan. jos 
ammattiosasto ei toimita toimihenki-
löilmoitusta, osasto jää tärkeän tiedon 
ulkopuolelle.

Kannusteosa
Se on 2 prosenttia ja osasto saa sen 
kannusteosaraportin perusteella, jos 
osasto on edellisen vuoden aikana 
tehnyt neljä seuraavaa asiaa:

[1] uuden jäsenen vastaanottaminen 
konkreettisella ja henkilökohtaisella 
tavalla, esimerkiksi kirjeellä, puhe-
lulla tai tapaamisella.

Vinkki:
○ jäsenvastaava voi ottaa esimer-
kiksi kuukausittain listauksen uusista 
jäsenistä pAmin sähköisestä jäsenpal-
velusta ja lähettää heille johtokunnan 
kanssa valmiiksi suunniteltu sähkö-
posti liitteineen. Kirjeessä/sähköpos-
tissa voisi olla johtokunnan esittely, 
tietoa osaston toiminnasta, tapahtu-
makalenteri jne. 
○ jos osasto lähettää kirjeen uudelle 
jäsenelle, kirjeen mukana voi olla 
pieni lahja, esimerkiksi heijastin.

[2] Vähintään yksi tilaisuus osaston 
jäsenille.

○ tilaisuuksiksi ei lasketa sääntömää-
räisiä kevät- ja syyskokouksia. 
○ tilaisuudet pitää olla suunnattuja 
kyseiselle kohderyhmälle, jolloin 
tilaisuudet osaston jäsenille ja luotta-
mushenkilöille tulee olla erilliset tai 
tilaisuudessa tulee olla oma osuus 
luottamushenkilöille.
○ tilaisuus voi olla esimerkiksi yhtei-
nen tapahtumapäivä, retki, tapaami-
nen tai koulutus.

Vinkki:
○ tilaisuus ei voi olla esimerkiksi 
ainoastaan kuljetus johonkin tapahtu-
maan tai jäsenetu.

[³] Vähintään yksi tilaisuus osaston 
jäsenille, jotka toimivat luottamus-
henkilöinä.

○ tilaisuudessa tulisi olla osuus, joka 
koskettaa vain luottamushenkilöitä. 
Se voi olla esimerkiksi tiedotustilai-
suus liiton ja/tai osaston toiminnasta 
tai luottamusmiestapaaminen.
○ jos osastossa on alle 3 luottamus-
henkilöä, erillistä tilaisuutta ei tarvitse 
pitää, mutta siitä on ilmoitettava 
kannusteosaraportissa.

[4] Yhteydenotto uuteen luottamus-
henkilöön, kun tieto valinnasta on 
tullut.

Vinkki
○ luottamushenkilö voidaan esimer-
kiksi toivottaa tervetulleeksi osas-
toon, kerrotaan osastosta ja pyyde-
tään mukaan toimintaan.

○ Kannusteosaraportti sisältää tiedot 
osaston toiminnasta kuluvaa vuotta 

edeltävältä vuodelta. On tärkeää, 
että raportti täytetään huolellisesti. 
Kannusteosan 2 % saa, kun jäsenmak-
supalautteen perusosa on kunnossa 
ja kannusteosan kaikki neljä kohtaa 
on suoritettuina.

Osastopalautteen maksu 

○ Osastoista, jotka ovat saamassa 
palautetta 0 tai 9 %, tehdään esitys 
hallitukseen. Sen jälkeen osastoille 
lähtee kuulemiskirje, johon osasto 
voi jättää vastineen. tämän jälkeen 
lopullinen lista vahvistetaan toisessa 
hallituksen kokouksessa. jos osastot 
eivät saa osastopalautetta kokonaan, 
eli 11%, käyttämättömät varat siirre-
tään pienten osastojen tukeen.
○ Osastopalautteet maksetaan 
ammattiosastoille neljä kertaa vuo-
dessa (1. vuosineljännes maksetaan 
25. toukokuuta., 2. vuosineljännes 
25. elokuuta, 3. vuosineljännes 25. 
marraskuuta ja 4. vuosineljännes 25. 
helmikuuta). Vuonna 2015 maksuun 
tulevat palautteet ovat siis mää-
räytyneet vuoden 2013 toiminnan 
mukaan. taloudenhoitajat saavat 
raportin osaston palautteen määrästä 
ja perusteista.

Taustaa: jäsenmaksupalautteen 
määräytyminen perustuu vuosina 
2008–2009 käytyyn Askel-hank-
keeseen. Sen pohjalta edustajisto 
päätti syksyllä 2009 uudistaa pAmin 
osastopalautejärjestelmän. uusi 
palautejärjestelmä kirjattiin tällöin 
myös liiton sääntöihin. edustajisto 
(jatkossa valtuusto) päättää vuosit-
tain osastopalautteen suuruudesta ja 
sen määräytymisperusteista.

○ 31.5.2015 mennessä tulee 
palauttaa vuotta 2014 koskevat 
raportit. 

○ Raportit käsitellään järjestö-
yksikössä, ja sen jälkeen osasto-
palautteiden määrät menevät kah-
teen eri hallituksen kokoukseen 
käsiteltäväksi. 

○ Vuoden 2016 maksatukseen  
tuleva ammattiosaston osastopa-
laute määräytyy tämän perus-
teella.

○ Lisää tietoa:  
Kaikki osastopalautteeseen liitty-
vät asiakirjat löytyvät sähköisesti 
osoitteesta:
www.pam.fi ⊲Aktiivien sivut 
(sivun oikea ylälaita) ⊲ Ammatti-
osasto ⊲ Osastopalaute.

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa. fAkTA

jäsenmaksupalautemallilla pyritään 
saavuttamaan ammattiosastojen 
yhtenäinen perustoimintataso, jotta 
jäsenistö olisi tasavertaisessa ase-
massa riippumatta asuinpaikasta tai 
osastosta. Askel-hankkeen loppurapor-
tin voit lukea osoitteessa www.pam.fi 
⊲ Kirjaudu palveluun ⊲ Aktiivien sivut 
(sivun oikea ylälaita) ⊲ Ammattiosasto 
⊲ Materiaalit.
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Osaston huolellinen taloudenhoito kuuluu 
johtokunnan tehtäviin. Ongelmia ei pitäisi 
syntyä, jos taloudenhoidon perusasiat ovat 
kunnossa. Tällä kertaa käymme niitä läpi. 

Ammattiosaston  
taloudenhoito

Järjestökoulu

Suurin osa pAmin osastoista hoitaa 
talouttaan hyvin. Aika ajoin tulee 
kuitenkin yhteydenottoja pAmiin 
osaston taloudenhoitoon liittyvis-
sä ongelmissa. usein kyseessä on 
tilanne, jossa asiat ovat jo menneet 
tavalla tai toisella pieleen. Ongel-
mat ovat usein syntyneet siitä, 
että ammattiosaston johtokunta 
ei ole huolehtinut taloudenhoidon 
velvollisuuksistaan. Rutiinit takaavat 
sen, että tehdyt päätökset löytyvät 
pöytäkirjoista ja sen, että tositema-
teriaali vastaa tehtyjä päätöksiä. Kun 
perusasiat ovat kunnossa, talouteen 

liittyviä ongelmia ei pitäisi tulla.
Ammattiosastoille on tehty 

taloudenhoito-ohjeistus, joka olisi 
hyvä käydä läpi jokaisessa osastossa. 
Ohjeistus löytyy kokonaisuudessaan 
pAmin aktiivien sivuilta kohdassa 
ammattiosastot ja materiaalit. tässä 
on muutama keskeinen poiminta 
tästä ohjeistuksesta.

Taloussuunnitelmasta  
voi tehdä toimintaohjeen
Ammattiosaston mallisääntöjen 
(7 §:n kohta 8. g.) mukaan osaston 
syyskokous, joka pidetään loka-joulu-

kuussa, hyväksyy seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman ja talousarvi-
on. näistä asiakirjoista pitää käydä 
ilmi, millaista toimintaa suunni-
tellaan ja mihin varoja käytetään. 
Osaston talousarvio määrittelee 
seuraavan tilikauden taloudenhoidon 
suunnitelman ja toimii johtokunnan 
toimintaohjeena. 

Tositteet kuluista ja  
maksuliikenteen hoito
Ammattiosaston kulujen ja hankin-
tojen on perustuttava hyväksyttyyn 
toimintasuunnitelmaan ja talousar-

vioon tai ammattiosaston pöytä-
kirjapäätöksiin. näiden päätösten 
täytyy osaltaan perustua osaston 
sääntöihin ja talousohjesääntöön. 
Kun hankintoja ja kuluja kirjataan 
kirjanpitoon, kirjauksen pitää 
perustua kirjanpitolain (2 luku, 5 §) 
mukaan päivättyyn ja numeroituun 
tositteeseen, eli kuittiin, joka toden-
taa liiketapahtuman. 

Vinkki:
johtokunta voi valita keskuudestaan 
tositetarkastajan, joka käy talouden-
hoitajan lisäksi läpi ammattiosaston 
tositteet. menettely on järkevä tilan-
teessa, jossa toiminnan- tai tilintar-
kastaja ei ole osaston jäsen. 

Tilinpäätöksen käsittely
taloudenhoitaja vastaa tilinpäätök-
sen valmistelusta. tilinpäätöksen 
katsotaan olevan laadittu, kun se 
on allekirjoitettu. tilinpäätöksen 
allekirjoittaa toimessa oleva päätös-
valtainen johtokunta. Allekirjoitus ei 
kuitenkaan siirrä vastuuta mahdol-
lisista virheistä uudelle johtokun-
nalle, vaan vastuu säilyy tilikauden 
aikaisella johtokunnalla. 

Allekirjoitettu tilinpäätös ja muu 
tarkastettava materiaali luovutetaan 
tilin- tai toiminnantarkastajille. tilin- 
tai toiminnantarkastajat tarkastavat 
yhdistyksen tilit ja hallinnon. he 
tekevät tasekirjaan tilinpäätös-
merkinnän ja antavat kaksi viikkoa 
ennen kevätkokousta tilin- tai 
toiminnantarkastuskertomuksensa 
(säännöt 10.3 ). 

Tilinpäätöksen  
vahvistaminen
Osaston mallisääntöjen mukaan 
kevätkokous on pidettävä tam-
mi-huhtikuussa (säännöt 7.9 §). 
Kevätkokous käsittelee edellisen 
vuoden tilinpäätöksen ja tilin- tai 
toiminnantarkastuskertomuksen. 
Se vahvistaa tilinpäätöksen, päättää 
vastuuvapauden myöntämisestä vas-
tuuvelvollisille ja päättää ylijäämän 
käyttämisestä tai alijäämän katta-
misesta (säännöt 7. 9 § kohdat a, b 
ja c). päätös kirjoitetaan normaalisti 
joko muotoon: tilikauden ylijäämä 
xxx.xx euroa päätettiin siirtää edel-
listen tilikausien yli/alijäämätilille 
tai: tilikauden alijäämä xxx.xx. euroa 
päätettiin kattaa edellisten tilikau-
sien ylijäämällä.

Johtokunnan tehtävät  
osaston taloudenhoidossa:

○ Taloudenhoitajan valitseminen.

○ Toiminnan, talouden ja hallinnon 
johtaminen.

○ Toiminnan  ja tilikertomusten 
laatiminen.

○ Toimintasuunnitelman ja 
talousarvion ehdotusten laatiminen.

○ Palkallisten työntekijöiden 
palkkaaminen ja erottaminen.

○ Taloudenhoito-ohjeistuksessa 
kerrotaan laajasti johtokunnan ja 
tehtävänkohtaisista vastuista. 

○ Lue lisää pam.fi > Kirjaudu 
palveluun > Aktiivien sivut (sivun 
oikea ylälaita) > Ammattiosasto > 
Materiaalit

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.

fakTa
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Ammattiosasto tekee vuosittain kirjallisen 
toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle 
vuodelle. Ne kulkevat käsi kädessä ja ohjaavat 
osaston toimintaa. 

Toiminnan suunnittelu 
ja budjetointi

Järjestökoulu

Ammattiosaston johtokunnalla on 
vastuu talousarvion ja toimintasuun-
nitelman valmistelusta. ne hyväk-
sytään osaston sääntömääräisessä 
syyskokouksessa.

Näin toiminnan ja budjetin 
suunnittelu etenee:
1. johtokunta tai johtokunnan 
valitsema työryhmä laatii alustavan 
luonnoksen toimintasuunnitelmaksi.
2. luonnoksen pohjalta talouden-
hoitaja laatii talousarvioesityksen. 
laadinnan apuvälineinä hän voi hyö-
dyntää viimeistä tilinpäätöstä sekä 
kuluvan kauden kirjanpitotietoja.
3. johtokunta käsittelee toiminnan ja 
talouden suunnittelukokouksessaan 

molemmat luonnokset ja muokkaa 
toimintasuunnitelman ja talousarvion 
esitettäviksi syyskokoukselle.

Toimintasuunnitelma
toimintasuunnitelmaa tehdessä on 
hyvä ottaa huomioon kannusteosa-
raportin vaatimat toimet. Kannus-
teosa on 2 % ja osasto saa sen, jos 
se palauttaa kannusteosaraportin ja 
vastaanottaa uuden jäsenen konk-
reettisella tavalla, järjestää yhden 
tilaisuuden jäsenille ja yhden tilai-
suuden aktiiveille sekä ottaa yhteyttä 
uuteen luottamushenkilöön, kun tieto 
valinnasta on tullut. 

Kannusteosaraportissa on oltava 
tiedot osaston toiminnasta kuluvaa 

vuotta edeltävältä vuodelta. Kaikki 
neljä kohtaa tulee olla suoritettuina. 
Se, mitä osastolta vaaditaan kannus-
teosan saamiseksi käsiteltiin järjestö-
koulun toisessa osassa. 

toimintasuunnitelma voidaan 
jäsentää esimerkiksi kannusteosan 
vaatimien toimenpiteiden ympärille. 
Faktalaatikossa on esimerkki siitä, mil-
tä toimintasuunnitelma voi näyttää.

Budjetti
talousarvio eli budjetti on osaston 
tilikauden taloussuunnitelma. Se ker-
too tilikauden arvioiduista tuloista 
ja menoista, eli paljonko rahaa suun-
nitellaan käytettävän. talousarvio 
on toimintasuunnitelman pari siten, 

että se kertoo, millaisilla taloudellisil-
la resursseilla toimintasuunnitelmaa 
toteutetaan. 

talousarvioon on kirjattava kaikki 
tilikaudella arvoioidut menot ja tulot. 
Kaikkea ei voi tietenkään tietää 
etukäteen, mutta yllätyksiinkin 
on varauduttava varaamalla rahaa 
ennakoimattomiin kulutusmenoihin. 
talousarvion alimmalla rivillä ilmoite-
taan arvio koko tilikauden tuloksesta, 
eli: 
   aiemmin laskettu tuotto-/kulujäämä 
+ rahoitustoiminta  
+ yleisavustukset                               
= tilikauden tulos

talousarviossa on tapana ilmoittaa 
myös vastaavat luvut päättyneen 

tilikauden tuloslaskelmasta, jolloin 
voidaan kätevästi vertailla kulujen ja 
tuottojen arvioituja suuruuksia aiem-
min toteutuneisiin talouslukuihin.

Kun toimintasuunnitelma ja 
talousarvio laaditaan, pitää muistaa 
molempien asiakirjojen rakenteellinen 
yhteneväisyys. Sama rakenne on säily-
tettävä myös toimintakertomuksessa 
ja tilinpäätöksessä.

Kokonaisjäsenmaksusta ja osasto-
palautteesta päättää liiton valtuus-
to vuosittain syyskokouksessaan. 
liitto hoitaa jäsenmaksun perinnän 
sopimuksen mukaisesti. liiton, työt-
tömyyskassan ja ammattiosastojen 
varojenjako tapahtuu liiton toimesta 
neljännesvuosittain. 

Toimintasuunnitelman 
runko:

1.  Ammattiosaston toiminnan 
tarkoitus ja visio tulevasta

2.  Tulevan toimintakauden haasteet 
ja mahdollisuudet

3. Ammattiosaston toiminta
•	Kokoukset
•	Jäsenhankinta	ja	-huolto
•	Tilaisuudet	ja	tapahtumat
•	Opinto-	ja	koulutustoiminta
•	Yhdistyksen	näkyvyys:	kotisivut,	
sosiaalinen	media,	lehdet
•	Yhteistyösuhteet	esim.	muihin	
ammattiosastoihin
•	Vaikuttaminen	ja	edunvalvonta

4.  Tiedottaminen, kotisivut,  
sosiaalinen media, jäsenkirje

5. Toiminnan kehittäminen

○ Lue lisää pam.fi > Kirjaudu 
palveluun > Aktiivien sivut (sivun 
oikea ylälaita) > Ammattiosasto > 
Materiaalit

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.

fAktA
Hallinto ja  
kokoustoiminta

Työpaikkatoiminta  
ja jäsenhankinta

Jäsenmaksut, avustukset,  
lahjoitukset

Ehdotus varojen käytöstä

Koulutus

Tiedotus

Toimistokulut 

Vapaa-ajan toiminta

Lähde: Ammattiosastojen taloudenhoito-ohjeistus

25 %

15 %

10 %

10 %

5 %5 %

30 %
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PAMissa on tällä hetkellä 165 ammattiosastoa. 
Trendi on viime vuosina ollut se, että 
ammattiosastot  yhdistyvät. Tällä kertaa 
käymme läpi, miten se tapahtuu.

Kun osastot lyövät 
hynttyyt yhteen

Järjestökoulu

tavallisin muutos pamilaisissa 
ammattiosastoissa on yhdistyminen 
toiseen osastoon. yhdistyslaki ei kui-
tenkaan tunne termiä ”yhdistyminen”. 
Kun kaksi osastoa päättää yhdistyä, 
se tarkoittaa käytännössä sitä, että 
toinen lopettaa toimintansa ja toinen 
puolestaan vastaanottaa lopettavan 
osaston toiminnan.

Osastojen yhdistymisestä ja 
lopettamisesta päätetään virallisesti 
yleiskokouksessa. On tärkeää, että 
kokoukset hoidetaan kokousteknisesti 
oikein ja että pöytäkirjat laaditaan 
oikein. 

pöytäkirjaa tarvitaan esimerkiksi 
pankissa tilien päättämiseen ja liiton 
hallintoa varten. 

miten lähdetään liikkeelle?
Kun ammattiosaston johtokunnassa 
syntyy ajatus yhdistymisestä johonkin 

toiseen osastoon, on hyvä miettiä ja 
valmistella yhdistymistä. johtokun-
ta voi nimetä muutaman henkilön 
neuvotteluryhmän, jolle annetaan 
valtuudet keskustella ja neuvotella 
sen ammattiosaston kanssa, johon 
halutaan yhdistyä.

neuvotteluissa on syytä käydä läpi 
yhdistymiseen liittyvät taloudelliset 
ja toiminnalliset asiat. myös mahdol-
lisesta osaston nimenmuutoksesta 
on hyvä keskustella etukäteen. mitä 
enemmän asioista on puhuttu ja 
sovittu etukäteen, sen paremmin 
sujuvat yleiskokoukset, joissa viralliset 
päätökset tehdään. Alusta lähtien 
kannattaa olla yhteydessä oman 
alueen aluetoimistoon. Siellä aute-
taan käytännön asioissa ja yhdisty-
misneuvotteluissa.

Osaston kannattaa mahdollisim-
man avoimesti ja ajankohtaisesti 

tiedottaa jäsenille aikeista lopettaa 
toimintansa tai yhdistyä toiseen 
osastoon. Kun päätökset yhdistymi-
sestä on tehty, lopettavan ja jatkavan 
ammattiosaston johtokunnat voivat 
esimerkiksi tehdä yhteisen tiedotteen 
jäsenille.

ammattiosaston 
lopettaminen
jos osaston johtokunta päättää esit-
tää yleiskokoukselle osaston toimin-
nan lopettamista, eikä yhdistymistä 
toiseen osastoon, ja varojen siirtämis-
tä liitolle, se on mainittava kutsussa 
yleiskokoukseen. Kokouskutsussa on 
myös kerrottava mahdollisesta tilin-
päätöksen hyväksymisestä. 

Kokouksessa päätös lopettamisesta 
pitää syntyä vähintään ¾ enem-
mistöllä. Sen lisäksi kokouksessa on 
päätettävä toiminnan lopettamisen 

ajankohdasta ja siitä, kuka huolehtii 
purkautumisesta johtuvista selvitystoi-
mista. johtokunta tai määrätty selvi-
tysmies huolehtii tilien lopettamisesta 
tai varojen siirtämisestä liittoon viikon 
sisällä päätöksestä sekä muista mah-
dollisista selvitystöistä. Selvitystoimiin 
ei kuitenkaan aina ole tarpeen ryhtyä. 
näin on, jos osasto päättää hyväksyä 
johtokunnan laatiman loppuselvityk-
sen, jonka mukaan yhdistyksellä ei ole 
velkoja, samaan aikaan kuin päättää 
osaston lopettamisesta.

jos ammattiosasto lopettaa tai 
purkautuu, osaston on toimitettava 
patentti- ja rekisterihallituksen pRh:n 
yhdistysrekisterin purkautumisilmoi-
tus ja purkautumiskokouksen pöytä-
kirja pAmin järjestöyksikköön. 

jos ammattiosasto yhdistyy toisen 
osaston kanssa, myös vastaanottava 
osasto toimittaa pöytäkirjan vastaan-
ottokokouksesta järjestöyksikköön.

mitä jäsenille käy?
lopettava ammattiosasto ei voi 
siirtää jäsentensä jäsenyyttä yhtei-
sellä päätöksellä. Kun tarvittavat 
asiakirjat lopettamis- tai yhdistymis-
päätöksestä ovat saapuneet liittoon, 
liiton jäsenrekisteri lähettää jokaiselle 
lopettavan osaston jäsenelle kirjeen. 
Siinä kerrotaan tilanteesta ja jäsenelle 
annetaan mahdollisuus ottaa kantaa 
siihen, mihin osastoon jatkossa 
kuuluu. jokaisesta jäsenestä siis 
huolehditaan, eikä kukaan jää ilman 
omaa ammattiosastoa. lopettavan 
osaston yleiskokous suosittaa yleensä 
vastaanottavan osaston jäsenyyttä, 
mutta jäsen saa ”viimeisen sanan” 
asiassa. jos osasto ei yhdisty toiseen, 
vaan lopettaa toimintansa, liiton 
jäsenrekisteri siirtää jäsenet ammatil-
lisesti ja maantieteellisesti lähimpään 
ammattiosastoon. jäsenille tiedote-
taan ja heitä myös kuullaan tästä.

Yhdistymispäätöksen jälkeen
Kun päätös yhdistymisestä on tehty, 
se aiheuttaa usein muutoksia osaston 
nimeen ja nimenkirjoittajiin. Samal-

la toinen osasto purkautuu. näistä 
muutoksista on myös ilmoitettava pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle pRh:lle, 
mutta kaikki nämä ilmoitukset mene-
vät aina järjestölinjan kautta. 

Osaston uusi nimi ja uudet 
nimenkirjoittajat
yhdistymistilanteissa muutetaan 
usein osaston nimi. jos osaston uusi 
nimi laajentaa osaston toiminta-
aluetta, esimerkiksi hotelli- ja ravinto-
la-alan osasto muuttuu palvelualojen 
osastoksi, nimen laajennus pitää 
hyväksyttää alueen muilla ammatti-
osastoilla. Aluetoimisto voi avustaa 
asiassa.

Osaston nimen on noudatettava 
seuraavaa kaavaa: pAm – toimialan 
alueen/paikkakunnan ammattiosasto 
tai osasto ry. pAmin järjestöyksikkö 
auttaa epäselvissä tapauksissa.

järjestöyksikkö valmistelee 
johtoryhmälle esitykset nimi- ja 
sääntömuutoksista sekä osaston 
purkautumisesta tai lopettamisesta. 
jos johtoryhmä hyväksyy muutok-
set, järjestöyksikkö hoitaa paperit 
eteenpäin pRh:n yhdistysrekisteriin. 
järjestöyksikkö toimittaa myös ni-
menkirjoitusilmoituksen pRh:lle. 

nimenmuutoksen yhteydessä 
ammattiosaston on täytettävä ja 
allekirjoitettava pRh:n yhdistysrekis-
terin sääntömuutosilmoitus. Osaston 
säännöt tulevat sääntöilmoituksen 
liitteeksi. nämä paperit toimitetaan 
pAmin järjestöyksikköön. 

Kun johtokunta vaihtuu, pRh:n 
yhdistysrekisterin nimenkirjoittaji-
en muutosilmoitus on täytettävä, 
allekirjoitettava ja toimitettava pAmin 
järjestöyksikköön. Vaikka vain yksi 
nimenkirjoitusoikeudenhaltijoista 
vaihtuisi, lomakkeeseen on merkatta-
va kaikki ne henkilöt, joilla pitää olla 
nimenkirjoitusoikeus. 

jos osastolla on myös y-tunnus, 
ammattiosasto tekee itse ilmoituksen 
muutoksesta yritys- ja yhteisötietojär-
jestelmään y-lomakkeella. lisätietoa 
www.ytj.fi

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.

Näin yhdistyminen 
tapahtuu

1.  Johtokunta tekee päätöksen 
aloittaa vastaanottavan osaston 
etsintä ( jos tämä on aivan selvä, 
niin samalla toki myös päätöksen 
neuvottelujen aloittamisesta).

2.  Ilmoitus aluetoimistoon tehdään 
viimeistään nyt.

3.  Johtokunta päättää neuvottelujen 
aloittamisesta tietyn osaston 
kanssa sekä neuvotteluryhmästä 
(esim. pj., vpj. ja sihteeri).

4.  Neuvotteluryhmä aloittaa 
neuvottelut kyseisen osaston 
kanssa.

5.  Neuvotteluissa todetaan osastojen 
tilanne ja muutostarve sekä 
mahdollisen siirron suuntaviivat 
(mukaan lukien mahdollinen 
nimenmuutos).

6.  Neuvotteluista tehdään kirjallinen 
dokumentti, jonka kumpikin 
osapuoli hyväksyy.

7.  Osastojen johtokunnat käsittelevät 
asiaa omissa kokouksissaan.

8.  Osastojen johtokunnat 
tekevät esityksen omalle 
yleiskokoukselleen (voi olla esim. 
kevät- tai syyskokous) osaston 
lopettamisesta tai vastaavasti 
toisen osaston jäsenten ja varojen 
vastaanottamisesta.

9.  Kokousten kutsuissa on mainittava 
lopettavan osaston osalta, että 
käsiteltävänä asiana on osaston 
lopettaminen, jäsenten ja varojen 
siirtäminen toiseen osastoon 
sekä mahdollisen tilinpäätöksen 
hyväksyminen. Vastaanottavan 
osaston osalta on mainittava 
mahdollisesta nimenmuutoksesta 
sekä siitä, että kyseessä on toisen 
osaston jäsenten ja varojen 
vastaanottaminen.

○ Lue lisää pam.fi > Kirjaudu 
palveluun > Aktiivien sivut (sivun 
oikea ylälaita) > Ammattiosasto > 
Materiaalit

fAkTA
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Useissa ammattiosastoissa valitaan tänä 
syksynä uusi johtokunta luotsaamaan 
osaston toimintaa ensi vuoden alusta alkaen. 
Järjestökoulun viimeisessä osassa perehdytään 
johtokunnan tehtäviin ja vastuisiin.

Ammattiosaston 
johtokunnan 
työskentely ja vastuut

Järjestökoulu

johtokunnan tehtäviä määritellään 
ammattiosastojen mallisäännöissä. 
mitkä tehtävät sitten ovat? johtokun-
ta johtaa osaston toimintaa, taloutta 
ja hallintoa. Se valmistelee osaston 
kokouksessa käsiteltävät asiat, kutsuu 
kokouksen koolle ja huolehtii osaston 
kokousten päätösten toteutumises-
ta. johtokunnan on myös laadittava 
osaston toiminta- ja tilikertomukset 
ja ehdotukset osaston toiminta-
suunnitelmaksi ja talousarvioksi. Sen 
lisäksi se hyväksyy ja erottaa jäsenet.  

johtokunta valitsee myös toimihen-
kilöt lukuun ottamatta puheenjohta-
jaa, varapuheenjohtajaa ja sihteeriä, 
jotka syyskokous on valinnut. 

Kuka tekee mitä?
toimihenkilöitä saa olla ammatti-
osastoissa kutakin yksi henkilö, paitsi 
jäsenvastaavia, joita voi olla kaksi.

puheenjohtaja
puheenjohtajan harteilla on vastuu 
osaston toiminnan kokonaisuudesta. 
hän johtaa puhetta kokouksissa ja 
valvoo, että toiminta on sääntöjen 
mukaista. 

Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja toimii puheen-
johtajan sijaisena ja ”oikeana kätenä”. 
hän hoitaa yhdessä sovittuja tehtä-
viä, kuten kokousten valmisteluun 
liittyviä asioita.

sihteeri
Sihteerin tehtävä on pitää pöytäkirjaa 
kokouksissa. yhdessä puheenjohtajan 
kanssa hän laatii esitykset osaston 
kokouksiin, aloitteet valtuustolle jne. 
Sihteeri hoitaa kirjeenvaihdon jos 
osastolle tulee esimerkiksi avustus- 
tai stipendipyyntöjä.

Taloudenhoitaja
taloudenhoitaja kantaa vastuun ta-
loudenhoidosta ja kirjanpidosta. hän 
myös valvoo jäsenmaksupalautetta 
ja vastaa maksuliikenteen hoidosta. 
Sen lisäksi hänen tehtävänään on 
valmistella toimintasuunnitelmaluon-
noksen pohjalta talousarvioesitys 
johtokunnan käsittelyyn. hän vastaa 
muista johtokunnan talouteen liitty-
vien päätösten täytäntöönpanosta, 
osaston kirjanpidon hoidosta ja tilin-
päätöksen valmistelusta. talouden-
hoitaja huolehtii myös tilinpäätös- ja 
tositemateriaalien säilytyksestä ja 
arkistoinnista.

Nuorisovastaava
nuorisovastaava edustaa ammatti-
osastonsa nuoria jäseniä. Suositus on, 
että nuorisovastaavia valitaan yksi per 
osasto ja että henkilö on johtokunnan 

jäsen. hän toimii aktiivisesti nuorten 
jäsenten parissa, järjestää toimintaa 
nuorille osaston resurssien mukaan ja 
rekrytoi nuoria mukaan ammattiosas-
ton toimintaan.

Opintovastaava
Opintovastaava pitää huolta osaston 
opintotoiminnasta. hänellä on suunnit-
telu- ja aikataulutusvastuu koulutuksis-
ta. hän huolehtii kurssien markkinoin-
nista ja organisoi käytännön järjestelyt. 
hän huolehtii esimerkiksi tSl:n tuista 
ja koulutusten osallistujalistoista. hän 
pitää yhteyttä muihin opintovastaaviin 
ja aluetoimistoon.

Tiedotusvastaava
tiedotusvastaava tiedottaa jäsenille 
osaston kokouksista ja tapahtumista. 
hän laatii myös tarvittavat lehti-il-
moitukset ja toimittaa ne lehdille. 
Sen lisäksi hänen vastuullaan on 
osaston kotisivujen päivittäminen ja 
pitäminen ajan tasalla sekä osaston 
edustaminen sosiaalisessa mediassa.

Työsuojeluvastaava
työsuojeluvastaava osallistuu työ-
suojeluun liittyviin koulutuksiin ja 
tuo kokouksissa esiin työsuojeluun 
liittyviä ajankohtaisia asioita ja näkö-
kulmia osaston johtokunnalle.

solidaarisuusvastaava
Osaston solidaarisuusvastaava jakaa 
osastossaan tietoa Suomen Ammat-
tiliittojen Solidaarisuuskeskuksen eli 
SASKin toiminnasta ja pAmin solidaa-
risuustyöstä. pAm tarjoaa laadukasta 
koulutusta ja materiaaleja tehtävän 
hoitamisen tueksi. hän toteuttaa 
osaston jäsenten parissa kampanjoi-
ta, esimerkiksi Reilun kaupan viikkoon 
liittyvää toimintaa.

Solidaarisuusvastaavien verkosto 
tapaa 2 kertaa vuodessa pAmin solik-
katreffeillä ja saa ajankohtaista tietoa 
tulevista solidaarisuustapahtumista.

Jäsenvastaava
Ammattiosaston jäsenvastaavalla 

on käyttöoikeudet liiton sähköiseen 
jäsenrekisteripalveluun. jäsenrekiste-
ripalvelun avulla osasto hyväksyy ja 
erottaa jäsenet. Se on myös työkalu 
osastolle oman järjestöllisen tilanteen 
kartoittamisessa. Osasto voi valita 
1–2 jäsenvastaavaa.

Osaston työntekijä
Osaston työntekijä on ammattiosas-
ton palkkaama työntekijä ja hoitaa 
ammattiosaston määräämät työteh-
tävät, kuten toimistotyöt.

Tulevan vuoden toiminta
Kun vastuut on jaettu, on hyvä 
miettiä tulevan vuoden toimintaa ja 
koulutusta omaan tehtävään. 

Syyskokouksessa vahvistettu 
talousarvio ja toimintasuunnitelma 
ohjaavat tulevan vuoden toimintaa. 
johtokunnan kokousten yhteydessä 
toteutetaan esimerkiksi toiminta-
suunnitelmaa ja käydään läpi ajankoh-
taisia asioita. näiden kokousten lisäk-
si olisi hyvä pitää muutama kokous 
vuodessa, joissa keskitytään osaston 
toiminnan suuntaviivoihin. Ollaanko 
toiminnassa oikealla tiellä suhteessa 
osaston tarkoitukseen ja tehtäviin? 
miten voisi paremmin vaikuttaa pami-
laisten aloihin ja alueen pamilaisten 
työelämään? Onko johtokunnalla 
käsitys toiminta-alueensa työpaikko-
jen tilasta? miten siitä voi saada lisää 
tietoa? 

Kannattaa säännöllisesti arvioida 
sitä, vastaako osaston toiminta jäsen-
ten tarpeita. näistä aiheista on hyvä 
käydä avointa ja reipasta keskustelua. 
Apuvälineenä voi käyttää osaston 
tehtäviä (katso faktalaatikko). Sillä 
tavalla ammattiosasto voi kehittää 
toimintaansa. 

Ammattiosaston aktiiveille löytyy 
tehtäväkohtaista koulutusta. Viime 
pAmplus-lehden koulutusliitteessä 
oli koottua tietoa koulutuksista. liite 
löytyy pam.fi/koulutus > Miten haet 
luottamushenkilökoulutukseen ja  
pam.fi/wiki/koulutusta-ammattiosas-
toille.html

Järjestökoulun opettaja on 
Johanna Sparf. Hän työskentelee  
järjestöasiantuntijana PAMissa.

Vastaako nykyinen 
toimintamme 
ammattiosaston tehtävää?

Ammattiosaston tehtävät:

-  Toimii jäsenten työ- ja palkkaehtojen 
parantamiseksi.

-  Valvoo työehtosopimusten 
noudattamista.

-  Ohjaa alan opiskelijoita ja 
työntekijöitä liittymään osastoon.

-  Edistää ja tukee alueensa 
luottamushenkilöiden ja 
työpaikkojen organisoitumista.

-  Tekee esityksiä, antaa lausuntoja 
ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja 
alueelliseen päätöksentekoon.

-  Edistää työelämän tuntemusta 
ja yhteiskunnallista tietoisuutta, 
yhteisvastuuta ja ammatillista 
osaamista.

-  Tekee osastoa ja liittoa tunnetuksi 
tiedottamalla.

-  Järjestää kokouksia, kursseja, 
koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia 
sekä muuta jäsenistön sivistys-, 
virkistys- ja harrastustoimintaa.

○ Lue lisää pam.fi > Kirjaudu 
palveluun > Aktiivien sivut (sivun 
oikea ylälaita) > Ammattiosasto > 
Materiaalit

fakta


