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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä käsikirja nuorkauppakamareiden rahastonhoitajille. 

Olin itse aloittamassa harrastusta nuorkauppakamaritoiminnassa ja tiesin, että hallituk-

sen jäsenet vaihtuvat vuosittain ja ajoittain hallitusvirkoihin on ollut haastavaa saada ha-

kijoita. Halusin osaltani päästä helpottamaan sitä haastetta ja tarjota uusille tuleville ra-

hastonhoitajille työvälineen, jonka avulla hallitusviran hoitaminen voisi olla hieman hel-

pompaa. 

Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona Suomen Nuorkauppakamarit ry:lle. Ehdotin hei-

dän toiminnanjohtajalleen yhteistyötä ja hän oli välittömästi kiinnostunut aiheesta ja alle-

kirjoitti myös haasteet rahastonhoitajan tehtävässä. Yhdessä yhdistyksen talousjohtajan 

kanssa lähdimme kartoittamaan tarpeita ja rakentamaan tulevan käsikirjan sisältöä. Tar-

koitus oli, että käsikirja luodaan valtakunnallisesti palvelemaan kaikkia paikalliskamareita 

ja tästä syystä yhteistyötä tehtiin nimenomaan Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kanssa. 

Työssä on käytetty aineistona Suomen Nuorkauppakamarit ry:n verkkosivuja ja sään-

töjä. Lisäksi paikallisten kamareiden aineistona on toiminut Vaasan nuorkauppakamarin 

verkkosivut sekä Salon nuorkauppakamarin säännöt ja toimintasuunnitelma. Myös Kot-

kan Nuorkauppakamarin talouden materiaalit ovat olleet käsikirjan lähteinä. Pääasialli-

sena lähteenä on toiminut myös yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen taloudesta kertovia 

kirjoja, kuten Perälä & Perälä, Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus sekä 

Loimu, Yhdistystoiminnan käsikirja. Lisäksi aineistona on ollut tulorekisterin verkkosivut 

sekä yhdistyslaki ja kirjanpitolaki. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on lisätä tietoisuutta nuorkauppakamaritoiminnasta. Kä-

sikirja sisältää ohjeita ja käytännön esimerkkejä tiettyihin rahastonhoitajan tehtäviin. Kä-

sikirjasta löytyy muun muassa budjettimalli, tilikartta sekä rahastonhoitajan toiminnan 

vuosikello. Käsikirjan tavoitteena on toimia perehdytysoppaana ja olla työväline kaikille 

paikallisten kamareiden rahastonhoitajille. Käsikirja sisältää yhdistyksen taloudenhoidon 

keskeiset aiheet ja jokaisella kamarilla on oikeus muokata ja kehittää käsikirjaa vastaa-

maan oman kamarinsa taloudenhoitoa. 
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2 NUORKAUPPAKAMARITOIMINTA SUOMESSA 

Nuorkauppakamari on kansainvälinen kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö, 

jonka toiminnassa voivat olla mukana 20–40-vuotiaat nuoret aikuiset. Toiminnalla pyri-

tään vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan muun muassa kehittämällä jäsenten työ-

elämä- ja johtamistaitoja. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2021.) Tässä kappaleessa 

esitellään ensin valtakunnallisesti Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimintaa, jonka jäl-

keen keskitytään paikalliskamareiden sääntöihin, jäsenistöön ja hallitukseen. Paikalli-

sesta kamaritoiminnasta kerrottaessa lähteenä on käytetty Salon Nuorkauppakamarin 

verkkosivuja, toimintasuunnitelmaa sekä sääntöjä ja Vaasan Nuorkauppakamarin verk-

kosivuja. 

2.1 Suomen Nuorkauppakamarit ry 

Suomen Nuorkauppakamarit ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on perustettu 

vuonna 1957. Yhdistyksen toiminnassa on mukana 20–40-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka 

haluavat olla mukana kehittämässä kestävää johtajuutta, hyödyntää ammatillisesti kan-

sainvälistä verkostoa ja ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja yhteis-

kuntavastuusta. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2020.) 

Toiminnan tavoitteena on tukea nuorten aikuisten menestystä työelämässä sekä tarjota 

konkreettisia kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muun muassa koulutusten muo-

dossa. Yksilöitä tukemalla ja kehittämällä vaikutetaan positiivisesti myös yhteisöihin. 

Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä johtajana, vahvistaa yhtei-

söllisyyttä sekä koota itselleen laajat kontaktiverkostot. Kamareissa vallitsee kokeileva 

toimintakulttuuri ja yrittäjyyteen kannustetaan. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2020.) 

Palvelukyvyn varmistamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi paikalliset nuorkauppakama-

rit on Suomessa jaettu neljään alueeseen. Paikallisia kamareita on yhteensä 68. Suo-

men Nuorkauppakamarit ry:een kuuluu noin 2500 varsinaista jäsentä. Kunniajäsenet, 

koejäsenet ja senaattorit mukaan lukien kokonaismäärä on noin 5000. (Suomen Nuor-

kauppakamarit ry 2020.)  
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Kuva 1. Paikalliskamareiden määrät alueellisesti. 

Kuvassa 1 on esitetty nuorkauppakamareiden määrät alueellisesti. Kuva on itse sovel-

lettu Suomen Nuorkauppakamarit ry:n verkkosivuilta. A-alueeseen kuuluu Ahvenanmaa, 

Kanta-Häme, Pääkaupunkiseutu, Turun seutu, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Tällä alu-

eella paikallisia kamareita on 21. B-alueeseen kuuluu Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Häme, 

Uusimaa sekä Kymenlaakso ja yhteensä paikallisia kamareita on alueella 13. C-aluetta 

on Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta, paikalliskamareita yhteensä 19. 

Maantieteellisesti suurin on D-alue, johon kuuluu Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi. D-alueella 

on yhteensä 15 paikalliskamaria. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2021.) 
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Kuva 2. Suomen Nuorkauppakamarit ry yhdistyskaavio. 

Kuvassa 2 on kuvattuna Suomen Nuorkauppakamarit ry:n yhdistyskaavio. Yhdistyksellä 

on oma hallitus, jonka virat ovat nimettynä kuvassa keskellä vaaleansinisellä pohjalla. 

Hallituksen kokoonpanosta äänestää paikalliset kamarit. Varsinaisessa vaalissa paikal-

lisia kamareita edustaa jokaisen kamarin oma puheenjohtaja. Hallitukseen kuuluu kan-

sallisen puheenjohtajan lisäksi kansallinen varapuheenjohtaja, 3 kehitysjohtajaa vastuu-

alueinaan kansainvälisyys, koulutus ja yhteiskuntavaikuttaminen, talousjohtaja, viestin-

täjohtaja sekä 4 paikallisten kamareiden aluejohtajaa. Uusi hallitus valitaan vuosittain. 

Lisäksi työsuhteessa Suomen Nuorkauppakamarit ry:ssä ovat toiminnanjohtaja sekä il-

man työsuhdetta johdon assistentti. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2020.) 

Suomen Nuorkauppakamarit ry on paikallisten kamareiden Keskusliitto. Sen tavoitteena 

on tukea paikallisia jäsenyhdistyksiä jäsentensä yksilöllisten taitojen kehittämisessä ja 

kannustaa kamareita parantamaan yhteiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hy-

vinvointia erilaisilla projekteilla. Keskusliitto pyrkii tarjoamaan nuorkauppakamaritoimin-

nan arvojen mukaisesti paikalliskamareiden jäsenille laaja-alaisesti itsensä ja yhteiskun-

nan kehittämismahdollisuuksia. (Suomen Nuorkauppakamarit ry säännöt, 2014.) Tässä 

työssä Suomen Nuorkauppakamarit ry:stä puhutaan jatkossa Keskusliittona. 
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Keskusliitto on poliittisesti sitoutumaton. Sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa tai muuta 

välitöntä taloudellista ansiota toimintaan osallistuville henkilöille. Keskusliitto edustaa 

paikallisyhdistyksiä JCI:n piirissä sen jäsenjärjestönä ja kehittää sekä ylläpitää yhteyksiä 

samoihin jäsenjärjestöihin. Lisäksi se välittää saamansa vaikutteet ja aineiston paikallis-

yhdistyksille sekä tukee niiden toimintaa muun muassa kirjallisella aineistolla, järjestä-

mällä koulutustilaisuuksia ja toimimalla erilaisten aloitteiden tekijänä. Keskusliitto edus-

taa paikalliskamareita myös suhteessa viranomaisiin ja muihin järjestöihin sekä ylläpitää 

ja kehittää yhteyksiä esimerkiksi kauppakamari laitokseen. (Suomen Nuorkauppakama-

rit ry säännöt, 2014.) 

 

Kuva 3. Nuorkauppakamaritoiminnan tasot. 

Koko nuorkauppakamaritoiminnan maailmanlaajuinen kattojärjestö on JCI Junior Cham-

ber International, jonka jäsenyhdistys Keskusliitto on. Keskusliiton hallituksen puheen-

johtaja edustaa kansainvälisellä tasolla kaikkia Suomen paikallistason nuorkauppaka-

mareita. Maailmanlaajuisesti nuorkauppakamaritoiminnassa on mukana 115 maata, 

joissa on yhteensä noin 200 000 jäsentä. (Suomen Nuorkauppakamarit ry 2021.) 
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2.2 Paikalliset nuorkauppakamarit 

Yhdistystoiminta kiinnostaa ja motivoi ihmisiä, sillä siinä jokainen saa tasavertaisena 

tuoda omia mielipiteitä esille ja on mahdollisuus vaikuttaa ja edistää itselle tärkeitä asi-

oita. Ihmisille on usein tärkeää kokea kuuluvansa johonkin ja pystyä vaikuttamaan omalla 

tekemisellään muihin positiivisesti. Tämän vuoksi ihmiset ovat kiinnostuneita yhdistys-

toiminnasta ja yhdistysrekisterissä onkin vuonna 2021 yli satatuhatta yhdistystä. (Fred 

ym. 2012, 8 & Patentti- ja rekisterihallitus, 2021.) 

Paikallisten nuorkauppakamareiden toiminnan tarkoitus on kehittää nuorten aikuisten ky-

kyjä ja kannustaa yhteisellä toiminnalla parantamaan toimialueellaan ihmisten taloudel-

lista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys 

tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden muun muassa parantaa omaa tietouttaan ja valmiut-

taan kansalaisvastuun kantamiseen, kehittää omia johtamistaitoja sekä osallistua kehit-

tämishankkeisiin. Näitä taitoja jäsenet pääsevät harjoittamaan osallistumalla yhdistyksen 

toimintaan ja sen tarjoamiin erilaisiin koulutuksiin. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt 

2021.) 

Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi jäsenille annetaan mahdollisuus toimia yhdis-

tyksen vastuullisissa tehtävissä hallituksessa ja sen myötä osallistua myös Keskusliiton 

sekä Junior Chamber International -yhdistyksen toimintaan. Kaikilla paikalliskamareiden 

jäsenillä on oikeus osallistua Keskusliiton ja Junior Chamber International -yhdistyksen 

järjestämiin koulutuksiin ja kokouksiin. Jäsenillä ei kuitenkaan ole näissä kokouksissa 

puhe- tai äänioikeutta. Myös paikalliset nuorkauppakamarit järjestävät jäsenilleen erilai-

sia koulutustilaisuuksia, kokouksia sekä tutustumiskäyntejä, jotka osaltaan tukevat toi-

minnan tarkoitusta. Lisäksi yhdistys toteuttaa erilaisia projekteja paikallisiin tarpeisiin 

sekä edustaa jäseniään suhteissa toimialueensa eri toimijoihin, järjestöihin ja viranomai-

siin. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt 2021.) 

Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat muun muassa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoi-

taja ja sihteeri. Lisäksi yhdistykselle tulee valita myös tilin- tai toiminnantarkastaja. Näi-

den lisäksi yhdistyksen säännöissä saatetaan mainita muistakin toimihenkilöistä, kuten 

varapuheenjohtaja. Toimihenkilöiden tehtäviä ei ole yhdistyslaissa määritelty ja usein 

yhdistyksen säännöissä onkin enemmän käsitelty toimihenkilöiden tehtäviä. Yhdistyksen 

jäsenten ja toimihenkilöiden lisäksi sen muita sidosryhmiä ovat muun muassa sponsorit 

ja lahjoittajat. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 26–27.) 
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2.2.1 Säännöt ja hyvä hallintotapa 

Yhdistystoimintaa sääntelee yhdistyslaki. Yhdistyksessä tulee olla vähintään kolme jä-

sentä, sillä tulee olla aatteellinen tarkoitus ja sen toiminnan tulee olla tarkoitettu pysy-

väksi, jotta se täyttää yhdistyksen tunnusmerkit (Loimu 2010, 23). Yhdistyslain lisäksi 

yhdistyksen toimintaa sääntelee myös yhdistyksen itselleen luomat säännöt (Hämäläi-

nen & Lempinen 2018, 9). 

Laki määrittelee yhdistysten säännöille raamit ja niin sanotusti minimiehdot, joiden lisäksi 

jokainen yhdistys voi itse määritellä omien sääntöjensä tarkkuuden. Usein yllä mainittu-

jen lisäksi yhdistysten säännöissä määritellään esimerkiksi jäseneksi hyväksymisen eh-

doista sekä muista jäsenten velvollisuuksista. Myös hallituksen tehtäviä ja rooleja saate-

taan määritellä säännöissä tarkemmin sekä muun muassa toimintasuunnitelman, tilin-

päätöksen ja tulevan toimintavuoden budjetin laatimiseen ja hyväksyntään liittyviä aika-

tauluja. (Loimu 2010, 40–41.) 

Paikallisen nuorkauppakamarin säännöissä kerrotaan yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan 

tavoitteet sekä käydään läpi jäsenten oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi säännöissä ku-

vataan yhdistyksen päätöksenteon perusteet, sääntömääräisten kokousten käsiteltävät 

asiat ja avataan hallituksen valinnan perusteet sekä hallituksen tehtävät. Keskusliiton 

säännöt koostuvat pääasiassa samoista kokonaisuuksista kuin paikalliskamareidenkin, 

aiempien lisäksi Keskusliiton säännöissä mainitaan lisäksi yhteistyöstä Suomen Se-

naatin kanssa. Suomen Senaatin toiminnasta kerrotaan enemmän luvussa 2.2.3. (Salon 

Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021 & Suomen Nuorkauppakamarit ry säännöt, 2014.) 

Sääntöjen muuttamiseksi jäsenen tulee jättää sääntömuutosehdotus kirjallisesti yhdis-

tyksen hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen käsiteltäviksi yhdistyksen kokouk-

sessa. Muutosehdotus tulee olla kokonaisuudessaan kokouskutsussa. Vähintään 2/3 ko-

kouksessa annetuista äänistä tulee kannattaa sääntömuutosta, jotta ehdotus hyväksy-

tään. Tämän jälkeen Keskusliiton hallituksen on vielä hyväksyttävä sääntömuutos, en-

nen kuin se voidaan merkitä yhdistysrekisteriin. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 

2021.) 

Hyvään hallintotapaan sisältyy yhdistyksen toiminnan johtaminen lakien sekä yhdistyk-

sen sääntöjen mukaisesti. Näiden lisäksi tulee huomioida myös hyvien tapojen mukaisia 

toimintatapoja. Allianssi ry, SOSTE ry sekä Valo ry ovat koonneet Yhdistysten hyvä hal-

lintotapa -suosituksen, jonka avulla halutaan yhtenäistää yhdistyskulttuuria ja 
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yhdistysten toimintatapoja. Hyvän hallintotavan suosituksen tavoitteena on helpottaa jä-

senistön osallistumista yhdistystoimintaan sekä selkeyttää esimerkiksi hallituksen ase-

maa ja auttaa toiminnassa ja päätöksenteossa. Lisäksi suosituksen avulla halutaan vä-

hentää mahdollisia epäselvyyksiä ja erimielisyyksiä yhdistyksissä sekä lisätä sidosryh-

mien luottamusta yhdistyksen toimintaan. (Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus 2015, 

3.) 

Moni suositus perustuu hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuteen. Esimerkiksi 

kokousten huolellinen valmistelu sekä kokouksen käsiteltävien asioiden antaminen jäse-

nille ennen kokousta ovat hyvän hallintotavan mukaisia toimintatapoja, vaikka niitä ei ole 

laissa määritelty (Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus 2015, 6–7). Huolellisuusvelvol-

lisuuteen liittyy vahvasti myös toiminnan valvonta (Hämäläinen & Lempinen 2018, 23). 

Paikalliselle nuorkauppakamarille valitaan vuosittaisessa vaalikokouksessa myös kaksi 

toiminnantarkastajaa ja 1–2 varatoiminnantarkastajaa, joiden tehtävänä on tarkastaa yh-

distyksen tilinpäätös ja toimintakertomus. Tässä tehtävässä toimii usein yhdistyksen var-

sinainen jäsen. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa tarkastuskertomus hallitukselle vii-

meistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt 

2021.) 

2.2.2 Päätöksenteko 

Yhdistyksen kokoukset ovat joko sääntömääräisiä tai ylimääräisiä kokouksia. Sääntö-

määräisiä kokouksia pidetään yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Kahden kokouksen järjes-

telmässä yhdistys järjestää yleisimmin kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokouksen tehtä-

vänä on useimmiten tarkastella edellisen vuoden toimintaa. Syyskokouksessa taas 

suunnitellaan tulevaa vuotta, hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, bud-

jetti sekä valitaan uusi hallitus. Yhden kokouksen järjestelmässä kokous järjestetään 

usein keväällä. Sääntömääräisten kokousten lisäksi yhdistys voi järjestää ylimääräisiä 

kokouksia, mikäli muina aikoina ilmenee asioita, joista jäsenten tulisi päättää. (Loimu 

2010, 71.) 

Paikalliskamareiden hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet kokoukseen kaksi kertaa vuo-

dessa, keväisin järjestettävään vuosikokoukseen ja syksyisin vaalikokoukseen. Näiden 

lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 

tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä. Näissä 
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tapauksissa käsiteltävänä tulee olla jokin hallitukselta kirjallisesti määrätty asia. (Salon 

Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Yhdistyksen kevään vuosikokouksessa esitellään edellisen toimintakauden toimintaker-

tomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto. Lisäksi vahvistetaan tilinpäätös 

ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle sekä hyväksytään uusi kuluvan kauden toi-

mintasuunnitelma. Vuosikokouksessa määrätään myös eri jäsenmaksuista ja vahviste-

taan kuluvan toimintavuoden talousarvio. Syksyllä järjestettävässä vaalikokouksessa va-

litaan tulevan toimintakauden hallituksen jäsenet sekä toiminnantarkastajat. Lisäksi ko-

kouksessa päätetään hallitukselle ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista. 

(Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Yhdistyksissä päätösvalta on sen varsinaisilla jäsenillä (YhdL 16 §). He käyttävät pää-

tösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Lisäksi jäsenet valitsevat yhdistyksen hallituksen ja 

sitä kautta vaikuttavat toiminnan johtamiseen. Käytännössä siis jäsenet päättävät ja hal-

litus toteuttaa jäsenistön tekemät päätökset. (Loimu 2010, 67; Hämäläinen & Lempinen 

2018, 16–17.) 

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, mikäli suljettua 

äänestystä ei vaadita. Jäseneksi hyväksymistä koskevat päätökset tehdään kuitenkin 

aina suljetussa äänestyksessä. Jos äänet menevät tasan, tuloksen ratkaisee yhdistyk-

sen puheenjohtajan ääni, lukuun ottamatta vaaliäänestystä, jossa äänten mennessä ta-

san päätös arvotaan. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) Jäseneksi hyväksy-

mistä käsitellään lisää seuraavassa kappaleessa. 

2.2.3 Jäsenet 

Nuorkauppakamareiden jäsenistöön kuuluu koejäseniä, varsinaisia jäseniä, kunniajäse-

niä sekä senaattoreita. Kaikilla heillä on omat erityispiirteensä jäsenyyteen liittyen ja kun-

niajäsenille sekä senaattoreille myönnetään arvot hakemusten jälkeen. Näihin vaikuttaa 

paljon jäsenen toiminta kamarissa niin paikallistasolla kuin valtakunnallisesti tai maail-

manlaajuisestikin. (Vaasan Nuorkauppakamari 2021.) 

Paikallisten nuorkauppakamareiden toimintaan pääsee mukaan hakemalla ensin yhdis-

tyksen koejäsenyyttä. Hakijat haastatellaan ja varmistetaan henkilöiden motiivien ja ar-

vojen vastaavan yhdistyksen toiminnan tavoitteita. Koejäsenten hyväksymisestä pääte-

tään kamarin vuosikokouksessa. Henkilö on koejäsenenä yhden vuoden, jonka jälkeen 
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jäsenistö päättää jälleen vuosikokouksessa, pääseekö koejäsen yhdistyksen varsi-

naiseksi jäseneksi. Koejäsenellä on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet toimin-

nassa kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta heillä ei ole kokouksissa äänioikeutta. (JCI Salo 

2021 & Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Yhdistyksen varsinainen jäsen on kokouksissa äänivaltainen ja häntä koskee yhdistyk-

sen säännöissä mainitut jäsenen oikeudet ja velvollisuudet. Varsinaisilla jäsenillä on jä-

senmaksuvelvollisuus sekä oikeus osallistua kaikkeen yhdistyksen toimintaan ja hakea 

yhdistyksen hallitusvirkaa. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Yhdistyksen vuosikokouksessa voidaan nimittää kunniajäseneksi henkilö, joka on vai-

kuttanut merkittävästi kamarin toimintaan, ja joka on täyttänyt jo 40-vuotta, eikä näin ol-

len ole enää yhdistyksen varsinainen jäsen. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin var-

sinaisella jäsenellä, pois lukien äänioikeuden sekä jäsenmaksuvelvoitteen. Kunniajäsen 

on yhdistyksen ainaisjäsen ja hänen toimintansa on rajattu paikalliskamaritasolle. (Vaa-

san Nuorkauppakamari 2021.) 

Senaattorin arvon voi saada omalla kamariurallaan ansioitunut jäsen, joka on toiminut 

useita vuosia nuorkauppakamarissa vastuunalaisissa tehtävissä. Esityksen senaattorin 

arvon myöntämisestä tekee joko Keskusliiton tai paikallisen kamarin hallitus. Lopullisesti 

arvonimen myöntää JCI Junior Chamber International järjestön maailmanpresidentti. 

(Suomen Senaatti 2021.) Senaattorin arvon myötä henkilö saa paikalliskamarin, kan-

sainvälisen sekä kansallisen ja kansainvälisen järjestön ainaisjäsenyyden. Lisäksi hen-

kilöllä on mahdollisuus liittyä Suomen Senaattiin. Paikalliskamarissa hänellä on saman-

laiset oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, lukuun ottamatta äänioikeutta kokouksissa 

sekä jäsenmaksuvelvoitetta. (Vaasan Nuorkauppakamari 2021.) 

Suomen Senaatti eli JCI Senate in Finland ry on yhdistys, jonka jäseneksi voivat hakea 

kaikki senaattorin arvon saaneet henkilöt. Suomen senaatin tehtävä on olla tukemassa 

paikallisia nuorkauppakamareita, edistää niiden toimintaa ja ylläpitää ystävyyttä yhdis-

tyksen jäsenten kesken. Suomen Senaatti tekee vahvasti yhteistyötä Keskusliiton 

kanssa, jonka avulla pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus molempien yhdistysten 

hallituksen vaihtuessa vuosittain. (Suomen Senaatti 2021.) 
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2.2.4 Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen pitää kuulua vähintään kolme jäsentä. Hallituksen tulee hoitaa 

yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja jäsenten päätösten mukaisesti yhdistyksen asi-

oita. Hallitus huolehtii myös, että yhdistyksen kirjanpito ja varainhoito on lainmukaisesti 

ja luotettavalla tavalla tehty. (YhdL 35 §.) 

Hallituksen toimikausi määritellään yhdistyksen säännöissä. Pienemmissä yhdistyksissä 

toimikausi on usein yhdestä kahteen vuotta. Isoissa yhdistyksissä toimikausi voi olla pi-

dempi, esimerkiksi viisi vuotta. Hallituksen toimikauden pituus määritellään yhdistyksen 

säännöissä ja yhdistyksen toiminnan demokraattisuuden säilymisen vuoksi toimikausi ei 

voi olla liian pitkä. Samasta syystä yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä myös yhtä-

jaksoisesti hallituksessa toimimisen rajoittamisesta. (Loimu 2010, 152–159.) Kamaritoi-

minnassa yhdistysten sääntöjen mukaan hallitusvirka kestää vuoden. 

Hallituksen jäsenet on määritelty paikallisten nuorkauppakamareiden säännöissä. Esi-

merkiksi Salon nuorkauppakamarin hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellisen vuo-

den puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme kehitysjohtajaa sekä rahastonhoitaja. Yh-

distyksen hallitus valitaan vuosittain. Jäsenistö äänestää uusista hallituksen jäsenistä, 

pois lukien edellisen vuoden puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen ilman erillistä va-

lintaa. Hallitus nimittää lisäksi yhdistykselle sihteerin ja tiedottajan sekä yhdistyksen ke-

hitysjohtajista yhteiskunta-, yksilö- ja yhdistysasioiden lohkonvetäjät. Näiden lisäksi hal-

litus voi nimittää tarvittaessa yhdistykselle myös markkinointipäällikön, kansainvälisyys-

vastaavan sekä senior advisorin. Henkilö ei voi tulla valituksi kuin kerran samaan halli-

tuksen tehtävään. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Hallituksen tulee huolehtia, että yhdistyksen perustehtävä toteutuu. Tämä perustehtävä 

on yhdistyksen olemassaolon syy, miksi yhdistys on aikanaan perustettu. Kyseisen pe-

rustehtävän mielessä pitäminen ja tuominen myös käytännön toimintaan vahvasti on hal-

lituksen toiminnan lähtökohta. (Fred ym. 2012, 43.) 

Nuorkauppakamarin hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita 

jäsenistön äänestämällä tavalla. Sen tulee vahvistaa hallituksen toimintaohjeet ja laatia 

hallituksen jäsenten keskinäinen työnjako. Lisäksi hallitus valmistelee ja esittelee yhdis-

tyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä yhdistyksen toimintaohjeet hyväksyttäväksi 

kokouksessa. Hallituksen tehtävänä on myös seurata ja ohjata yhdistyksen eri projektien 

etenemistä. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 
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Yhdistyslaissa on määritelty hallitukselle laajasti erilaisia tehtäviä. Se osoittaa, että halli-

tuksella on suuri vastuu ja velvollisuus yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee hoitaa teh-

tävänsä asianmukaisesti ja kunnioituksella. (Loimu 2010, 20–21.) 

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja 

muissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita puheenjohtajaa. Vuosiko-

kouksessa kokouksen puheenjohtajana toimii muu kuin hallituksen puheenjohtaja. Halli-

tuksen puheenjohtajan tehtävänä on myös pitää huolta siitä, että yhdistyksen toiminta 

vastaa sen tarkoitusta. Hallituksen puheenjohtajan estyessä hänen tehtäviään hoitaa va-

rapuheenjohtaja. (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021.) 

Hallituksen kehitysjohtajat ovat vastuussa yhdistyksen projektien ohjaamisesta ja koor-

dinoinnista omien toimintalohkojensa mukaisesti. Kehitysjohtajat pitävät myös yhteyttä 

Keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin. Rahastonhoitajan tehtävä on huolehtia yhdistyk-

sen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä yhdessä muun hallituksen kanssa. (Salon Nuor-

kauppakamari ry säännöt, 2021.) 
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3 KYSELY RAHASTONHOITAJILLE 

Itselläni ei ollut kokemusta nuorkauppakamarin rahastonhoitajan virasta eikä myöskään 

tietoa, millaisia tehtäviä se sisältää. Tästä syystä en pystynyt itse määrittelemään oike-

anlaista sisältöä käsikirjalle. Ideoimme ensin käsikirjan sisältöä yhdessä Keskusliiton ta-

lousjohtajan kanssa, mutta laajentaakseni näkökulmaa, halusin saada myös rahaston-

hoitajien mielipiteen esille. Siksi päätin toteuttaa avoimien kysymysten kyselyn verkossa, 

jonka linkki jaettiin useita eri kanavia pitkin paikallisten kamareiden rahastonhoitajille. 

3.1 Tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja otos vastauksia valtakunnalli-

sesti rahastonhoitajilta. Halusin pitää kysymykset avoimina, jotta en ohjaisi vastaajia tiet-

tyihin vastauksiin eikä mitään jäisi vahingossa huomioimatta. Tutkimusaineiston laajuus 

on kyselytutkimuksen yksi etu, mutta haasteena taas näkyi ehdottomasti vastausten vä-

hyys. Avoimiin kysymyksiin vaaditaan vastaajilta enemmän aikaa ja paneutumista aihee-

seen kuin strukturoidussa kyselyssä. Haasteena olisi saattanut olla myös lyhyet, sisäl-

löttömät vastaukset. (Hirsjärvi ym. 2018, 193–195.) Uskoin kuitenkin, että nuorkauppa-

kamaritoiminnassa mukana olevat haluavat olla myös osaltaan mukana kehittämässä 

prosesseja enkä siksi uskonut tämän olevan haaste tässä kyselyssä. 

Rahastonhoitajan virkaa parhaillaan tekeville suunnittelin ja toteutin verkossa täytettävän 

kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaista sisältöä heidän mielestään tässä käsi-

kirjassa olisi tärkeää olla. Tällä tavalla sain arvokasta ja ensikäden tietoa juuri kyseistä 

virkaa tekeviltä henkilöiltä, millaisissa asioissa he olivat itse kokeneet haasteita ja missä 

tilanteissa olisivat itse ajatelleet ohjeista olevan hyötyä. 

Kysely suoritettiin verkossa Lyyti.fi alustalla. Laadin kysymykset ja kävin ne yhdessä läpi 

Keskusliiton talousjohtajan kanssa, jotta varmistuin siitä, että kysymyksillä saadaan var-

masti juuri haluttua tietoa ja haluamallamme laajuudella. Kyselyn linkki välitettiin rahas-

tonhoitajille sähköpostilla ja tekstiviestillä, lisäksi tieto kyselystä jaettiin talousjohtajan toi-

mesta myös rahastonhoitajien yhteiselle Teams-kanavalle. 

Vastausaikaa oli kuukausi, jonka aikana vastauksia tuli 19 kappaletta. Suomessa paikal-

liskamareita on yhteensä 68 ja tavoitteenani olikin saada vastaus vähintään 30 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Christina Ponkamo 

rahastonhoitajalta. Tämä tavoite ei täyttynyt, mutta onneksi vastaajien joukossa oli tasai-

sesti eri kokemustaustoilla tehtävää suorittavia henkilöitä, jolloin kuitenkin kyselyn sisäl-

löllinen tavoite saavutettiin. Kysely suoritettiin marras-joulukuussa 2020, jolloin rahas-

tonhoitajan toimintavuosi on jo loppumassa ja joulunajan kiireet varmasti vaikuttivat 

myös osaltaan vastausaktiivisuuteen. 

3.2 Sisältö 

Olin perehtynyt aiheeseen etukäteen ja tiesin, mitä asioita halusin kyselyn avulla selvit-

tää. Kyselyä laatiessa on tärkeää pitää mielessä kyselyn tavoite. Kysymysten asettelulla 

saattaa myös olla vaikutusta vastauksiin. Kyselylomakkeen alkuun on hyvä esittää ylei-

semmät kysymykset ja edetä loppua kohden spesifimpiin kysymyksiin. Tärkeää on myös 

pohtia, kuinka pitkä kyselystä on tarpeellista tulla. Tavoitteen kannalta turhien kysymys-

ten esittäminen sekä liian pitkä kysely vaikuttavat myös vastausaktiivisuuteen. (Hirsjärvi 

ym. 2018, 198–204.) 

Kyselyssä oli seitsemän avointa kysymystä. Kysymyksillä halusin selvittää vastaajien 

aiempaa kokemusta taloushallinnosta ja kokemuksen mahdollisesta hyödystä rahaston-

hoitajan tehtävään. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin nuorkauppakamarin rahastonhoitajan 

tehtävänkuvaa sekä millaisia työkaluja rahastonhoitajat ovat käyttäneet tehtävässä. 

Vastaajat saivat myös kertoa omia kokemuksiaan rahastonhoitajana eteen tulleista tilan-

teista ja tehtävistä, mitä he olivat kokeneet mahdollisesti helppoina ja yksinkertaisina 

tehtävinä ja mitkä taas vaativat enemmän aikaa ja selvittelyä, joihin olisi mahdollisesti 

ollut mukavaa löytää jotakin kirjallista materiaalia tueksi. Selvitin myös, kuinka suuri osa 

paikalliskamareista tekee itse tilinpäätöksen ja kuinka monella se taas on ulkopuolisen 

kirjanpitäjän tehtävä. 

Kyselyn avulla halusin selvittää myös toiveita ja muita ajatuksia rahastonhoitajan käsi-

kirjan sisältöön liittyen juuri heiltä, jotka niiden asioiden ja tehtävien kanssa ovat työs-

kennelleet viimeisen vuoden aikana. Heillä oli vielä hyvässä muistissa omat haasteet ja 

onnistumiset kuluneelta toimintakaudelta. 
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3.3 Tulokset 

Vastausten mukaan rahastonhoitajan tehtävään hakeutuu sekä taloushallinnon alalla 

työskenteleviä että asiasta täysin tietämättömiä henkilöitä. Vastaukset jakautuivat tasai-

sesti sekä paljon kokeneisiin, vähän kokeneisiin että täysin kokemattomiin. Tämä kertoi 

minulle siitä, että kyselyn muiden kysymysten vastaukset ja ihmisten kokemukset ovat 

monipuolisia ja monesta näkökulmasta, antaen laajempaa perspektiiviä myös käsikirjan 

sisältöön. 

Kysymyksiin taloudenhoitajan työtehtävistä sekä käytetyistä työkaluista vastaukset olivat 

hyvin samankaltaisia. Näiden kysymysten pohjalta myös pitkälti rakentui käsikirjan si-

sältö. Yleisimpinä työtehtävinä nousivat budjetin seuranta, laskujen maksu ja tiliöinti, las-

kujen tekeminen sekä kirjanpitomateriaalien kerääminen. Näiden tehtävien ohjeistus tu-

lisi siis ainakin löytyä käsikirjasta. 

Erilaisten käytettyjen työkalujen lista oli hyvin monipuolinen. Vastaajista 13 kertoivat tär-

keimmiksi työkaluiksi Excelin ja verkkopankin. Tällä kysymyksellä hain kuitenkin tietoa 

siitä, millaisia sähköisen kirjanpidon ohjelmia kamareissa on jo käytössä. Tässä käsikir-

jassa ei tulla käsittelemään ohjelmia, mutta kyselyssä mainittujen ohjelmien listalta tul-

laan valitsemaan muutamia yleisimpiä kirjanpidon ohjelmia, joiden käyttömahdollisuuk-

sista ja ominaisuuksista tullaan lisäämään tietoa myöhemmin käsikirjaan. 

Haastavien ja helppojen tehtävien kysymyksillä halusin kartoittaa, millaisella laajuudella 

eri aiheista olisi hyvä kertoa käsikirjassa. Haastaviin tehtäviin olisi tärkeää syventyä hie-

man enemmän, kun taas yksinkertaisemmista asioista riittäisi maininta ja lyhyempi esit-

tely. Haastaviksi koettiin muun muassa taloustermit sekä tilioikeuksien siirtäminen 

rahastonhoitajalta toiselle. Vastausten perusteella kaivattiin myös selkeitä linjauksia ja 

ohjeistuksia esimerkiksi kululaskujen kuittien hyväksyntään. Helppona koettiin laskutus, 

laskujen maksu sekä kokonaisuuden hahmottaminen. 

Kyselyn avulla selvisi, että 9 vastanneista kamareista tekee vain alustavan kirjanpidon, 

mutta varsinaisen tilinpäätöksen tekee ulkopuolinen kirjanpitäjä. Vastanneista 10 taas oli 

tehnyt kamarin tilinpäätöksen täysin itse. Yhteistyössä toimeksiantajan kanssa pää-

timme kuitenkin, että tämä käsikirja ei tule käsittelemään tilinpäätöstä. 

Käsikirjan sisältöön liittyen vastaajat olivat antaneet kiitettävästi ideoita ja toiveita. Toi-

vottiin muun muassa valmiita pohjia ja malleja esimerkiksi budjetointiin ja tilikarttaan, 
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sekä rahastonhoitajan vuosikelloa helpottamaan kokonaiskuvan hahmottamista. Nämä 

olin suunnitellutkin lisääväni käsikirjaan ja vastaukset antoivat vahvistusta ajatukselle, 

että ne tulisivat todella tarpeeseen. Esiin nousi myös veroilmoituksen teko sekä matka-

kulujen ilmoittaminen tulorekisteriin, joiden en ollut alun perin ajatellut olevan tarpeellista 

tietoa käsikirjassa. 

Rahastonhoitajan käsikirjan sisältö on rakennettu yhdessä sekä paikallisten kamareiden 

rahastonhoitajien että Keskusliiton talousjohtajan kanssa. Sisältö on suunniteltu vastaa-

maan mahdollisimman moniin kysymyksiin ja haasteisiin rahastonhoitajan toimintavuo-

den aikana. Käsikirjan sisältöä on tarkoitus laajentaa vielä tulevaisuudessa ja paikalliset 

kamarit voivat muokata käsikirjaa vastaamaan oman kamarin taloudenhoitoa. 
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4 RAHASTONHOITAJAN KÄSIKIRJA 

Tässä luvussa käsitellään kyselyn pohjalta käsikirjan sisällöksi valikoituneita aiheita 

nuorkauppakamarin taloudenhoidossa. Tämä luku toimii varsinaisena käsikirjana paikal-

lisyhdistyksille. Tämä on ensimmäinen versio käsikirjasta ja sen tarkoitus on antaa sel-

keitä ohjeita ja toimintamalleja avuksi rahastonhoitajille. Jokainen kamari saa itsenäisesti 

kehittää ja muokata käsikirjaa oman kamarinsa taloudenhoitoa vastaavaksi. 

4.1 Taloustermit 

Liiketapahtumien kirjaaminen 

Liiketapahtumia ovat kaikki menot, tulot, rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siir-

toerät ja nämä kaikki on merkittävä kirjanpitoon. Liiketapahtumat tulee kirjata kirjanpidon 

tileille asian mukaan ja jokainen tili on pidettävä samansisältöisinä (KPL 2:1-2§). Kirjan-

pidon tilit jaetaan tiliryhmiin, joita ovat tulotilit, menotilit sekä rahoitustilit. Rahoitustilit jae-

taan vielä raha- ja saamistileihin sekä pääomatileihin. Kirjanpidon tileillä on kaksi puolta. 

Vasemmasta puolesta käytetään nimitystä debet ja oikeasta kredit. (Perälä & Perälä 

2006, 45.) 

 

Rahoitustilit, esim. Pankkitili   Menotilit, esim. Projekti X 

debet kredit   debet kredit 

lisäys vähennys   lisäys vähennys 

          

Tulotilit, esim. Jäsenmaksut   Pääomatilit, esim. Tilikauden tulos 

debet kredit   debet kredit 

vähennys lisäys   vähennys lisäys 

          

          
Kuva 4. Tiliryhmät. 

Liiketapahtuma kirjataan aina kahden tai useamman eri tilin vastakkaisille puolille. Yksit-

täisen liiketapahtuman kirjaus tehdään niin, että debet-kirjausten yhteissumma vastaa 

kredit-kirjausten yhteissummaa. Tätä kutsutaan kahdenkertaiseksi kirjanpidoksi. (Perälä 

& Perälä 2006, 46.) 
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Esimerkki 1. Yhdistykselle maksetaan jäsenmaksu.   

          

Pankkitili   Jäsenmaksut 

debet kredit   debet kredit 

110,00       110,00 

          
 
          

Esimerkki 2. Yhdistys ostaa Kynttilät haudoille -projektin kynttilät. 

          

Pankkitili   Kynttilät haudoille -projekti 

debet kredit   debet kredit 

  50,00   50,00   

          

          
Kuva 5. Esimerkit kahdenkertaisesta kirjanpidosta. 

Tosite 

Liiketapahtuman kirjaus perustuu päivättyyn tositteeseen, joka todentaa liiketapahtu-

man. Kirjanpitolaissa mainitaan, että tositteen tulee olla päivätty ja numeroitu sekä il-

maistava oston vastaanoton tai myynnin luovutuksen ajankohta. Lisäksi tositteen tulee 

olla asianmukaisesti varmennettu, mikäli kirjanpidon tosite ei ole ulkopuolisen antama. 

(KPL 2:5§). 

Tilikauden tositteiden sekä liiketapahtumia koskevan kirjeenvaihdon säilytysaika on kir-

janpitolain mukaan vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on 

päättynyt (KPL 2:10§). Tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen muotoa saa muuttaa, 

mikäli se on tarpeen esimerkiksi säilytyksen vuoksi (KPL 2:7§). 

Kuvassa 6 näkyy esimerkki tulotositteesta, tässä tapauksessa jäsenmaksun laskusta. 

Tositteessa on mainittuna kirjanpitolain mukaisesti tositteen päiväys, laskun eräpäivä 

sekä laskun numero. Tositteesta myös selviää, mitä on myyty. Kuvassa 7 on esimerkki 

menotositteesta. Siinä tulee näkyä oston päivämäärä, mitä on ostettu sekä oston hinta 

ja ALV-kanta. (KPL 2:5§.) 
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Kuva 6. Esimerkki tulotositteesta. 
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Kuva 7. Esimerkki menotositteesta. 
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Tilikausi 

Tilikausi on 12 kuukautta (KPL 1:4§). Nuorkauppakamareissa tilikausi on 1.1.–31.12. 

Budjetti ja tilinpäätös tehdään tilikausittain. Tilinpäätös voidaan tehdä itse kamarissa, jol-

loin sen laadinnasta vastaa rahastonhoitaja. Joidenkin kamarien tilinpäätökset tekee kui-

tenkin ulkopuolinen kirjanpitäjä rahastonhoitajan laatiman kirjanpidon perusteella. 

Tilinpäätöksen laadinta aloitetaan heti edellisen tilikauden loputtua. Tilinpäätöksen tulee 

olla valmis hyvissä ajoin ennen kevään vuosikokousta. Ennen kokousta tilinpäätös käsi-

tellään ja allekirjoitetaan hallituksessa, jonka jälkeen tilinpäätös annetaan edelleen toi-

minnantarkastajalle. Tämän jälkeen tilinpäätös käsitellään ja hyväksytetään jäsenistön 

vuosikokouksessa. (Salon Nuorkauppakamari säännöt 2021.) 

Tulorekisteri 

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, jossa on jokaisen henkilön palkka-, eläke- ja etuus-

tiedot. Yhdistystoiminnassa maksetut matkakorvaukset tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Sa-

malla ilmoituksella voidaan ilmoittaa koko kuukauden aikana maksetut korvaukset. Ilmoi-

tus tulee tehdä viimeistään seuraavan kuun viidentenä päivänä. (Tulorekisteri 2021.) 

Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3000 euroa 

kalenterivuodessa (vuonna 2021). Tämän ylittävä osuus tulee ilmoittaa tulorekisteriin 

työkorvauksena. Maksetut korvaukset voivat vaikuttaa henkilön verotukseen, jonka 

vuoksi ilmoitukset on tärkeä tehdä. (Tulorekisteri 2021.) 

Linkki tulorekisteriin: www.vero.fi/tulorekisteri 

4.2 Tilioikeudet 

Uuden rahastonhoitajan aloittaessa hallitusvuottaan yhdistyksen tilin käyttöoikeudet tu-

lee siirtää uudelle rahastonhoitajalle. Tilinkäyttöoikeudet kannattaa myöntää uudelle ra-

hastonhoitajalle jo ennakkoon alkamaan 1.1. alkaen. Samalla lakkautetaan edellisen ra-

hastonhoitajan tilin käyttöoikeudet. Oikeudet olisi kuitenkin hyvä olla voimassa tilinpää-

töksen valmistumiseen saakka. Tilioikeudet on hyvä olla myös toisella hallituksen jäse-

nellä, joka on yleensä puheenjohtaja.  

http://www.vero.fi/tulorekisteri
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Tilioikeuksien siirtämisen lisäksi uudelle rahastonhoitajalle tulee siirtää mahdollisten säh-

köisten kirjanpito-ohjelmien oikeudet sekä maksukortit. Lisäksi joka vuosi hallituksen 

vaihtuessa tulee tehdä hallituksen muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen. 

Yleensä nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja hänen ollessa estynyt 

kahdella muulla hallituksen jäsenellä yhdessä. Nimenkirjoitusoikeuden jälkeen hallituk-

sen jäsenet ovat virallisesti oikeutettuja edustamaan yhdistystä. Muutosilmoituksen lä-

hettämisen PRH:lle hoitaa usein hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri. 

Tilioikeuksien siirtämisessä vaaditaan tietyt maininnat kokouksen pöytäkirjassa, jonka 

esittämällä pankki hyväksyy tilin käyttöoikeuksien siirron rahastonhoitajalta toiselle. Tilin 

käyttöoikeuksien lisäämiseksi pankille tulee ilmoittaa käyttöoikeuden saajan nimi sekä 

henkilötunnus, käyttöoikeuden laajuus sekä tilinumero, jolle käyttöoikeudet lisätään. Sa-

mat tiedot tarvitaan myös, mikäli käyttöoikeuksia ollaan lakkauttamassa. Uuden tilin 

avaaminen ja tilinkäyttöoikeuksien saaminen onnistuu sähköisesti tunnistautumalla, jol-

loin pankki tarvitsee tilioikeuksien saajan sähköpostiosoitteen, johon lähetetään sähköi-

nen allekirjoitusilmoitus. Mikäli tilioikeudet saava henkilö ei ole itse vielä kyseisen pankin 

asiakas ja hän tarvitsee myös verkkopankkitunnukset, tulee hänen käydä tunnistautu-

massa pankin konttorissa. (Osuuspankki 2021.) 

 

Kuva 8. Esimerkkiote kokouksen pöytäkirjasta tilinkäyttöoikeuksien siirtämiseksi. 

Kuvassa 8 on esimerkki Salon Nuorkauppakamari ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan 

kohdasta, jossa on käsitelty tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle rahastonhoitajalle 

sekä edellisen rahastonhoitajan tilioikeuksien lakkauttaminen. Esimerkkinä toimiva pöy-

täkirjan ote on tarkastutettu pankin työntekijällä ja varmistettu, että pöytäkirja sisältää 

kaikki vaadittavat tiedot tilioikeuksien siirtoa varten. 
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4.3 Tilikartta 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitotileistä tulee olla selkeä ja riittävästi eritelty luettelo jokai-

selta tilikaudelta. Liiketapahtumat kirjataan asian mukaisesti oikeille kirjanpitotileille. Kir-

janpitotilien tulee olla jatkuvasti sisällöltään samanlaisia. Kirjanpitotilin sisältöä voidaan 

kuitenkin muuttaa esimerkiksi tililuettelon muutoksen takia. (KPL 2:2§). 

Tilikarttaa laadittaessa eri tuloille, menoille ja rahoitustapahtumille tehdään omat tilit. Ti-

likartta perustuu tuloslaskelman ja taseen kaavoihin (KPA 1:3–6§). Tilikartan laajuus riip-

puu yhdistyksen koosta ja myös toiminnan laajuudesta. Pienissä yhdistyksissä liiketa-

pahtumia on usein rajallinen määrä, ja ne toistuvat saman luonteisina tilikaudesta toi-

seen, jolloin kirjanpitoon riittää lyhyt tilikartta. (Perälä & Perälä 2006, 71.) 

Kuvassa 9 on esitetty esimerkkinä Kotkan Nuorkauppakamari ry:n tilikartta. Kuvassa nä-

kyy eriteltynä taseen ja tuloslaskelman tilit. Tilinpäätöksen tulee sisältää tase, joka kuvaa 

yhdistyksen taloudellista asemaa tilinpäätöspäivänä (KPL 3:1§). Taseeseen kuuluu vas-

taavaa- ja vastattavaa-puolet, jotka esittävät yhdistyksen varat (vastaavaa) ja pääomat 

(vastattavaa). Tuloslaskelma taas kuvaa tuloksen muodostumista tilikaudella. (Perälä & 

Perälä 2006, 91 & 128.) Tilikartta ja sen tuloslaskelma on rakennettu niin, että yhdistyk-

sen säännöissä mainitut varsinaisen toiminnan erät ovat eriteltynä tuloslaskelmassa. Ku-

vassa 9 on merkittynä sinisellä varsinaisen toiminnan tilit, joiden nimet saattavat vaih-

della kamareittain. 

  Kotkan Nuorkauppakamari - Junior Chamber Kotka Ry         

  Tililuettelo 1.1.2021 - 31.12.2021         

                      

  TASE VASTAAVAA           

    PYSYVÄT VASTAAVAT       

      Sijoitukset           

        Muut osakkeet ja osuudet         

            1453 Muut osakkeet         

    VAIHTUVAT VASTAAVAT         

      Saamiset       

        Lyhytaikaiset       

          Myyntisaamiset       

            1701 Myyntisaamiset         

          Muut saamiset       

            1779 Muut saamiset         

          Siirtosaamiset       

            1849 Muut siirtosaamiset   
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        Rahat ja pankkisaamiset     

          Pankkisaamiset       

            1910 Käyttötili     

            1920 Kerrostuottotili         

  TASE VASTATTAVAA           

    OMA PÄÄOMA           

      Omakatteiset rahastot       

        Yhdistyspääoma       

            2001 Yhdistyspääoma         

            2002 Arvonkorotusrahasto         

        Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 

            2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä         

    VIERAS PÄÄOMA         

      Lyhytaikainen         

        Ostovelat         

            2871 Ostovelat         

        Siirtovelat         

            2979 Muut siirtovelat         

  TULOSLASKELMA           

    VARSINAINEN TOIMINTA         

      Yhteiskunnallinen toiminta ja projektit (COM)   

        Tuotot           

            3000 Projektien tuotot         

        Kulut           

          Muut kulut       

            3070 Projektien kulut         

      Kuukausitapahtumat (LOM)       

        Tuotot           

            3100 Kuukausitapahtumien tuotot         

        Kulut           

          Muut kulut       

            3170 Kuukausitapahtumien kulut         

      Koulutustoiminta (IND)       

        Tuotot           

            3200 Koulutus- ja kokoustuotot         

        Kulut           

          Muut kulut       

            3270 Koulutuskulut         

            3280 Kokous- ja koulutustuet         

      Kansainvälinen toiminta (INT)     

        Tuotot           

            3300 Kansainvälisen toiminnan tuotot         

        Kulut           

          Muut kulut       

            3370 Kansainvälisen toiminnan kulut 

            3380 Twinning-toiminta         
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      Tiedotus (LIO)         

        Tuotot           

            3400 Tiedotustoiminnan tuotot         

        Kulut           

          Muut kulut       

            3470 Tiedotustoiminnan kulut         

            3480 Internetsivut         

      Muu varsinainen toiminta       

        Kulut           

          Muut kulut       

            3970 Muistamiset         

            3971 Taloushallintopalvelut         

            3972 Viranomaismaksut         

            3973 Pinssit         

            3974 Huomionosoitukset         

            3975 Palkinnot         

            3976 Jäsenmaksut         

            3977 Jäsenmaksukulut SNKK         

            3978 Jäsenmaksukulut Alue B         

            3979 Postikulut         

            3980 Pankkikulut         

            3981 Pyöristyserot         

            3982 Kokouskulut         

            3983 Muut hallintokulut         

            3984 Puheenjohtajan kulut         

    VARAINHANKINTA         

        Tuotot           

            4000 Jäsenmaksutuotot         

            4100 Jäsenmaksutuotot koejäsen         

    SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA         

        Tuotot           

          Rahoitustoiminta       

            5300 Korkotuotot         

                      
Kuva 9. Esimerkki tilikartasta (Kotkan Nuorkauppakamari ry 2021). 

4.4 Budjetointi 

Hallituksen vuoden ensimmäisiä tehtäviä on laatia tulevalle toimintakaudelle budjetti. 

Budjetin luonnostelee usein puheenjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Tässä on 

hyvä käyttää apuna edellisen vuoden tuloslaskelmaa. Valmis budjetti eli talousarvio esi-

tetään jäsenistölle yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä, jolloin jäsenistö hyväksyy ta-

lousarvion tai esittää siihen muutoksia (Salon Nuorkauppakamari ry säännöt, 2021). 
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Talousarvion tulee sisältää koko vuoden arvioidut tuotot ja kulut. Talousarviosta tulee 

selvitä, miten toimintasuunnitelma on ajateltu rahoittaa. (Perälä & Perälä 2006, 276.) 

Koska nuorkauppakamarit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, budjetin tulos jää-

kin usein nollaksi, ellei edellisiltä tilikausilta ole jäänyt tappiota, joka pitäisi kuroa kiinni. 

Talousarvion laadinnan lisäksi hyvin oleellinen osa on myös budjetin seuranta. Hallituk-

sen on hyvä seurata budjetin toteumaa säännöllisesti hallituksen kokouksissa. Yhdistys-

lain mukaan hallitus on velvollinen huolehtimaan, että yhdistyksen kirjanpito ja varain-

hoito on lainmukainen ja luotettavalla tavalla järjestetty (YhdL 35§). Tämän pykälän to-

teutumiseksi ei välttämättä riitä hallituksen kokous kerran tai kaksi vuodessa. (Hämäläi-

nen & Lempinen 2018, 78–79.) Nuorkauppakamarin kokouksessa voidaan hyväksyä 

kesken tilikauden myös uusi budjetti, mikäli esimerkiksi toimintaympäristö muuttuu. 

Käytetyn tilikartan on hyvä olla yhtenäinen ja talousarvion laadinnassa on tärkeä käyttää 

tilikarttaa pohjana. Näin myös budjetin seuranta läpi tilikauden helpottuu. Kuvassa 10 on 

esitetty Kotkan Nuorkauppakamari ry:n budjettipohja. Pohjassa näkyy kuvassa 9 

käytetyn tilikartan mukaisesti tilit, joiden mukaan budjetti laaditaan. 



32 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Christina Ponkamo 

 

Kuva 10. Kotkan Nuorkauppakamarin budjettipohja. 

Yllä oleva budjettipohja voi toimia tukena budjetin suunnittelussa, mutta jokainen paikal-

liskamari voi muokata sitä vastaamaan omaa tilikarttaansa. Tässä esimerkkibudjetissa 

jäsenmaksut on määritelty varainhankinnaksi, mutta toisaalta ne olisi mahdollista käsi-

tellä myös varsinaisen toiminnan alla. 
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4.5 Kululaskut 

Kulukorvaus laaditaan, mikäli kamarin edustaja on ostanut tavaraa tai palvelua kamarin 

tarpeisiin kustantamalla oston itse. Kululaskun laatii kamarilainen itse ja kululaskun tulee 

sisältää kuitti menosta. Kuitin perusteella korvaus maksetaan henkilölle. Lain mukaan 

kulukorvaushakemukseen riittää kuitti kulusta. Jokaisella nuorkauppakamarilaisella on 

oma henkilökohtainen @jci.fi -loppuinen sähköpostiosoite. Osassa kamareista kulukor-

vaushakemus voidaan katsoa allekirjoitetuksi, mikäli se on lähetetty @jci.fi -osoitteesta. 

Osassa kamareista taas on käytössä sähköiset hakemukset, jotka pitää allekirjoittaa 

pankkitunnuksilla. 

Kulukorvaushakemuksessa tulee mainita korvauksen saaja ja mille tilille korvaus mak-

setaan. Lisäksi hakemuksessa tulee käydä ilmi mistä kulusta korvaus on aiheutunut. Ku-

lukorvaushakemukseksi riittää myös sähköpostiviesti, missä on kirjattu edellä mainitut 

asiat. Liitteenä tulee aina olla kuitti kulusta. Kirjanpitotositteiden säilytysaika on vähin-

tään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10§). 

Pääsääntöisesti yhdistyksen kulut hyväksytään hallituksessa jo etukäteen budjetin mu-

kaisesti. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaikki yhdistyksen laskut, paitsi omansa. 

Ne hyväksyvät joko valmistautuva puheenjohtaja tai edellisen vuoden puheenjohtaja. 

Tämä toimintatapa on osa hyvää hallintotapaa. (Treas-koulutus 2021.) 

4.6 Matkakulut 

Matkakuluprosessi aiheutuu siitä, että nuorkauppakamarin edustaja matkustaa kamari-

toiminnan yhteydessä ja on siitä oikeutettu saamaan matkakulukorvauksen. Tyypillisiä 

korvattavia matkakuluja ovat esimerkiksi matkustamiseen liittyvät kilometrikorvaukset 

sekä päivärahat (Lahti & Salminen 2008, 93). Matkakulukorvaukset tulee ilmoittaa tulo-

rekisteriin, vaikka henkilölle ei maksettaisi rahapalkkaa (Tulorekisteri 2021). 

Kaikki veronalaiset ja verovapaat korvaukset tulee ilmoittaa tulorekisteriin. Korvaukset 

ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Verovapaita korvauksia ovat ate-

riakorvaukset, päivärahat ja kilometrikorvaukset. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään mak-

sukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Kuittia vastaan maksettuja ma-

joittumiskorvauksia tai matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin. (Tulorekisteri 2021.) 
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Suoritetut korvaukset koko kuukauden ajalta voidaan ilmoittaa yhdellä lomakkeella, 

vaikka maksupäiviä olisi useampi saman kuun aikana. Tällöin lomakkeeseen kirjataan 

maksupäiväksi kuun viimeinen päivä. Tiedot tulee ilmoittaa, vaikka korvausten saaja ei 

saa palkkaa tekemästään työstä eikä ole työsuhteessa maksajaan. (Tulorekisteri 2021.) 

Yleishyödyllisten yhteisöjen maksamiin verovapaisiin korvauksiin on määritelty joitain ra-

joituksia, jotka päivitetään vuosittain. Verovapaasti voidaan maksaa kilometrikorvauksia 

yhdelle tulonsaajalle vuonna 2021 enintään 3000 euroa kalenterivuoden aikana. Koti-

maan kilometrikorvaus vuonna 2021 on 44 senttiä kilometriltä. Päivärahoja taas voidaan 

maksaa verovapaasti enintään 20 päivältä kalenterivuoden aikana yhdelle tulonsaajalle. 

Päivitetyt verovapaiden korvausten rajat ja muut yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät 

osoitteesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-

p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-

vuonna-2021/#kotimaan_paivarahat. (Tulorekisteri 2021.) 

Palkkatietoilmoituksen voi täyttää verkossa. Palkkatietoilmoituksen lomake ja sen täyt-

töohjeet löytyvät osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaa-

tiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet/palk-

katietoilmoitus-tulor-6101/. (Tulorekisteri 2021.) 

4.7 Rahastonhoitajan vuosikello 

Rahastonhoitajan toimintakausi alkaa kamarista riippuen joko heti vaalien jälkeen loka-

kuussa tai viimeistään seuraavan vuoden alusta. Ensimmäisenä tulee saada käyttöoi-

keudet yhdistyksen pankkitileihin sekä muihin mahdollisiin järjestelmiin. Samalla on hyvä 

tehdä muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen, jotta uuden hallituksen jäsenille 

saadaan nimenkirjoitusoikeus. Edellisen tilikauden tilinpäätöksen laadinta alkaa myös 

heti tammikuussa. Lisäksi laaditaan uuden toimintakauden talousarvio yhdessä hallituk-

sen kanssa. 

Valmis tilinpäätös sekä tulevan vuoden talousarvio tulee esittää yhdistyksen vuosiko-

kouksessa helmikuussa, jossa myös jäsenistö vahvistaa tilinpäätöksen ja hyväksyy ta-

lousarvion joko sellaisenaan tai muutosten jälkeen. Vuosikokouksessa vahvistetaan 

myös kuluvan toimintakauden jäsenmaksujen suuruus. (Salon nuorkauppakamari ry 

säännöt, 2021.) Osassa kamareista jäsenmaksusta voidaan päättää jo edellisen vuoden 

syksyn vaalikokouksessa. 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/#kotimaan_paivarahat
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/#kotimaan_paivarahat
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2021/#kotimaan_paivarahat
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet/palkkatietoilmoitus-tulor-6101/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet/palkkatietoilmoitus-tulor-6101/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/ilmoittamisen-kanavat/paperilla-ilmoittaminen/lomakkeet/palkkatietoilmoitus-tulor-6101/
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Läpi toimintakauden kuukausittaisia tehtäviä ovat liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpi-

totileille, kuten matkakulujen, kulukorvausten ja laskujen käsittely. Lisäksi rahastonhoi-

tajan on tärkeää esittää ajantasainen toteuma kuukausittain hallituksen kokouksissa. 

Näin hallitus pystyy säännöllisesti seuraamaan, onko toiminta pysynyt suunnitellussa 

budjetissa. 

Jäsenmaksujen suuruus vahvistetaan yhdistyksen kevään vuosikokouksessa helmi-

kuussa. Tämän jälkeen on mahdollista hoitaa jäsenistön jäsenmaksujen laskutus. 

Alueyhdistykseltä sekä Keskusliitolta tulee jäsenmaksujen lasku yleensä helmi-maalis-

kuussa. 

Syksyn vaalikokouksessa valitaan uusi tulevan vuoden rahastonhoitaja. Tämän jälkeen 

on mahdollista jo aloittaa uuden rahastonhoitajan perehdytystä sekä ottaa uusi rahas-

tonhoitaja mukaan tilinpäätösmateriaalin valmisteluun. Tämä tarkoittaa siis käytännössä 

sitä, että rahastonhoitaja tarkastaa, että kaikki liiketapahtumat on kirjattu oikein ja niihin 

kuuluvat tositteet ovat tallennettu asianmukaisesti. Uuden rahastonhoitajan kanssa voi 

aloittaa myös seuraavan vuoden talousarvion laadintaa jo loppuvuodesta, ettei sen 

kanssa tule liian kiire. Näin uudella rahastonhoitajalla on helpompi aloittaa omaa vuot-

taan hallituksessa ja tilinpäätöstyön sekä talousarvion laadinnan jatkuvuus on turvattu. 
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Kuva 11. Nuorkauppakamarin rahastonhoitajan vuosikello. 

Kuvassa 11 on esitetty rahastonhoitajan vuosittaiset tehtävät. Kokonaisuudet on jaettu 

väreittäin niin, että violetin väriset tehtävät käsittelevät budjettia, siniset laskujen käsitte-

lyä ja oranssit jäsenmaksuja. Vihreät tehtävät liittyvät tilinpäätökseen, punaiset uuden 

rahastonhoitajan valintaan ja perehdytykseen sekä harmaat käyttöoikeuksien siirtämi-

seen. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia opas vuosittain vaihtuvalle paikallisen nuorkauppa-

kamarin rahastonhoitajalle. Tällä hetkellä uuden rahastonhoitajan perehdytystä tehtä-

väänsä olisi monissa kamareissa tarpeen kehittää. Joillain kamareilla saattaa olla omia 

oppaita perehdytykseen, mutta Keskusliitolla on ollut vain rahastonhoitajan koulutuksen 

aineisto, jossa ei käydä kovin yksityiskohtaisesti rahastonhoitajan käytännön työtä. Tä-

män opinnäytetyön oli tarkoitus kertoa selkeästi ja ymmärrettävästi nuorkauppakamarin 

taloudenhoidon perusteet. Useilla virkaan astuvilla ei välttämättä ole aiempaa koke-

musta tai tuntemusta taloushallinnosta. 

Työn haasteena oli miettiä tietoperustan näkökulma ja rajaus, jotta työn tavoitteet saa-

vutetaan. Koska opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli myös nuorkauppakamaritoiminnan 

tietämyksen lisääminen ja harrastustoiminnasta kertominen, oli luontevaa, ettei opinnäy-

tetyö käsittele yhdistyksiä yleisesti vaan nimenomaan Keskusliittoa ja paikallisten nuor-

kauppakamareiden toimintaa. Haastavaa oli myös käsikirjan sisällön suunnittelu niin, 

että se olisi tarpeeksi selkeä ja yksinkertainen jäämättä kuitenkaan liian suppeaksi. Kä-

sikirjan sisältöä lähdettiin suunnittelemaan laatimalla kysely sen hetkisille rahastonhoita-

jille. Vastanneiden määrä olisi voinut olla suurempi, jolloin olisi saanut kattavamman ku-

van käsikirjan sisällön tarpeesta. Toisaalta vastausmäärän suuruus olisi taas saattanut 

osaltaan vaikeuttaa käsikirjan sisällön rajausta. 

Kyselyn vastauksissa nousi selkeästi esille useampi osa-alue, joissa rahastonhoitajat 

ovat kokeneet haasteita oman toimintavuotensa aikana. Niistä keskeisimmät valittiin kä-

sikirjaan yhdessä Keskusliiton talousjohtajan kanssa. Valituista aiheista käsikirjaan on 

tehty informatiivinen osuus sekä esitetty esimerkkejä ja mallipohjia. Lisäksi käsikirjassa 

on linkkejä, joiden kautta eri aiheista löytää tarvittaessa lisätietoa. 

Opinnäytetyönä tehdyn käsikirjan on tarkoitus toimia perusteoksena, jota jokainen ka-

mari saa työstää ja kehittää edelleen vastaamaan nimenomaan oman kamarinsa talou-

denhoitoa. Käsikirjaa on tarkoitus käyttää sähköisessä muodossa, jolloin sen muokkaus 

ja päivitys onnistuu parhaiten. Varsinaisen käsikirjan lisäksi rahastonhoitajille tullaan te-

kemään materiaalipankki, joka tulee sisältämään esimerkkejä ja tarvittavia mallipohjia. 
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Rahastonhoitajan käsikirja – kysely 

Hei! Teen osana tradenomin opintoja opinnäytetyön Suomen Nuorkauppakamarit ry:lle, 

tavoitteena luoda rahastonhoitajan käsikirja käytettäväksi paikallisille kamareille. Alla 

olevien kysymysten avulla haluan kartoittaa, millaista sisältöä käsikirjaan toivotaan, jotta 

se vastaisi mahdollisimman hyvin oikeisiin tarpeisiin. Kysely on suunnattu nykyisille ra-

hastonhoitajille. Vastaukset annetaan nimettömänä. Kiitos ajastasi ja vastauksistasi! 

Ystävällisesti, Christina Ponkamo 

1. Millainen kokemus sinulla oli rahastonhoitajan (tai muuten taloushallinnon) työ-

tehtävistä ennen kamarin rahastonhoitajaksi ryhtymistä ja minkälaista hyötyä ko-

kemuksesta oli tähän tehtävään? 

2. Minkälaisia tehtäviä olet tehnyt rahastonhoitajana kuluneen vuoden aikana? 

3. Mitä erilaisia työkaluja olet käyttänyt apunasi rahastonhoitajan tehtävässä? 

4. Mitkä tehtävät ovat tuntuneet sinusta haastavimmilta, ja mihin olisit kaivannut 

apua tai lisämateriaalia? 

5. Mitkä tehtävät ovat tuntuneet sinusta helpoimmalta? 

6. Miten kamarissasi hoidetaan kirjanpito ja tilinpäätös? Onko se kamarin rahaston-

hoitajan tehtävä vai hoitaako sen ulkopuolinen kirjanpitäjä? 

7. Toiveita ja ajatuksia rahastonhoitajan käsikirjan sisältöön tai muuhun? 
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