TALOUS- JA JOHTOSÄÄNTÖ - PYÖRÄLIITTO RY
Hallitus on hyväksynyt talous- ja johtosäännön 11.1.2016.

YLEISTÄ

Tässä talous- ja johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Pyöräliitto ry:n sääntöihin. Tulkintaristiriidoissa on noudatettava
sääntöjä. Päätös talous- ja johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä.
Pyöräliiton taloudesta vastaa hallitus. Hallituksen tulee liittokokouksen ja ylimääräisten liittokokousten päätösten mukaisesti
huolehtia liiton hallinnosta toimintasuunnitelman ja talousarvion rajoissa.
Järjestön johto ja valvonta, samoin kuin tämän talous- ja johtosäännön noudattamisen valvonta kuuluu hallitukselle. Varoja hoitaa
liiton toiminnanjohtaja tässä talous- ja johtosäännössä annettujen määräysten mukaisesti. Liiton pitkän aikavälin taloudellisen
suunnittelun valmistelee toiminnanjohtaja. Pitkän aikavälin taloussuunnitelman hyväksyy hallitus.

TALOUDEN SUUNNITTELU
Hallituksen on vuosittain laadittava liiton talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja esitettävä se liiton sääntöjen mukaisesti liiton
vuosikokouksen vahvistettavaksi. Liiton vuosittainen talousarvio ohjaa rahan käyttöä. Siihen tulee sisällyttää vuosittainen
ennakoitavissa oleva toiminta ja kaikki suuremmat kulut. Yhdistyslain 23§ mukaan liittokokous päättää kiinteistön luovuttamisesta
tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta.

TALOUDEN SEURANTA JA SISÄINEN VALVONTA
Liitolle laaditaan pitkän aikavälin taloussuunnitelma, joka kattaa strategiakauden (4 vuotta).
Liitolle tehdään säännöllisesti kassavirtaennuste koskien seuraavaa 12 kuukauden jaksoa.
Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että talousarvion toteutumista seurataan toiminnan laatua ja laajuutta vastaavalla tavalla.
Hallitus seuraa taloutta 3 kuukauden ja kalenterivuoden toteutumien osalta.

KIRJANPITO
Toiminnanjohtajan tulee järjestää ja hoitaa kirjanpito ja palkkahallinto siten kuin kirjanpitolaissa ja – asetuksessa on säädetty
huomioiden lisäksi tämän talous- ja johtosäännön erityismääräykset sekä hyvän kirjanpitotavan asettamat vaatimukset ja opetus- ja
oikeusministeriön antamat erityismääräykset.
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TILINPÄÄTÖS
Liiton tulee laatia tilikaudelta tilinpäätös kirjanpitolain- ja asetuksen edellyttämällä tavalla hyvää kirjanpitotapaa noudattaen.
Tilinpäätös käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen. Sitä täydentää toimintakertomus. Tuloslaskelman tulee olla verrattavissa
talousarvioon.
Kunkin pääluokan tuotot ja kulut tulee esittää eriteltyinä tuotto- ja kululajeittain niin, että ne kuvaavat kunkin pääluokan olennaista
tuotto- ja kulukatetta.
Hallitus esittää tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon liittokokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden
myöntämistä varten.

TOIMINNANTARKASTUS
Toiminnantarkastus sisältää liiton tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Allekirjoitettu tilinpäätös
tulee luovuttaa toiminnantarkastajille riittävän ajoissa ennen liittokokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajat
antavat toiminnantarkastuksesta toiminnantarkastuskertomus.

YLEISET LINJAUKSET
Liiton maksuliikenne tulee pääsääntöisesti hoitaa pankkitilejä käyttäen. Tilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä
tilinkäyttöoikeuksista päättää hallitus.
Toimihenkilöiden tositteet hyväksyy toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan kulut hyväksyy liiton puheenjohtaja tai hänen ollessa
estynyt varapuheenjohtaja.
Tilien käyttöoikeus on liiton toiminnanjohtajalla, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.
Ennakot tulee selvittää kahden viikon kuluessa tapahtumasta, johon ennakko annettiin. Toiminnanjohtajan tehtävänä on valvoa, että
liiton saatavien ja ennakoiden perinnästä huolehditaan.
Talouteen

liittyviä

sopimuksia

allekirjoitettaessa

allekirjoittajana

toimivat

sopimuksen

suuruuden

mukaan

joko

nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt tai toiminnanjohtaja.
Hankinnoissa noudatetaan periaatteita, joita Pyöräliiton hankintaohjesäännössä on määritelty. Matkakorvauksien maksamisessa
noudatetaan periaatteita, joita Pyöräliiton matkustusohjesäännössä on määritelty.
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JOHTAMINEN & HALLINTO
Pyöräliitossa noudatetaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Hyvällä hallinnolla suojellaan jäsenistön ja toiminnassa mukana olevien
oikeuksia, kohdellaan niitä tasapuolisesti, tunnustetaan niiden lainsäädäntöön ja jäsenyyteen perustuvat oikeudet ja rohkaistaan
niitä toimimaan aktiivisesti.

Johtaminen on selkeää, avointa ja johdonmukaista. Liiton johtamisessa huomioidaan jäsenjärjestöjen ja yksittäisten jäsenten
mielipiteet ja toteutetaan liittokokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa sekä strategiaa.

Jäseniä osallistetaan ja heiltä pyydetään aktiivisesti näkemyksiä ja kommentteja liittoa koskeviin asioihin.

Liittokokous
Yhdistyksen korkeinta valtaa käyttää liittokokous, josta on määritelty tarkemmin yhdistyksen säännöissä.

Hallitus
Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia
sen hallituksessa. Yhdistyksen hallitus vastaa liittokokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman toteuttamisesta.
Hallituksen toimintaa johtaa liittokokouksen valitsema puheenjohtaja.

Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtajan tehtävänä on
●

vastata liiton päivittäisten toimintojen johtamisesta ja vaikuttamistyöstä

●

johtaa, kehittää ja valvoa liiton toimintaa ja taloutta;

●

rekrytoida työntekijät yhdessä hallituksen kanssa;

●

toimia liiton työntekijöiden esimiehenä;

●

osallistua hallituksen kokouksiin asioiden esittelijänä.

Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja.
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