
SPR:N HALLITUKSEN OHJE PERIAATTEISTA KOSKIEN PÖYTÄKIRJOJEN 

JULKISUUTTA 
 

Järjestön säännöt tai lainsäädäntö eivät edellytä pöytäkirjojen julkaisemista. Koska hallitus kuitenkin haluaa 

tukea päätöksenteon avoimuutta järjestössä, se on kokouksessaan 30.9.2011 päättänyt julkaista kokoustensa 

pöytäkirjat sen jälkeen, kun ne on tarkistettu ja hyväksytty. Kokouksessaan 31.1.2015 hallitus päätti, että 

päätösten toimeenpanon kannalta olennaisten liitteiden osalta pöytäkirjaan lisätään tieto siitä, mistä liite on 

saatavissa sekä kannusti järjestön muita toimielimiä avoimuuden lisäämiseen päätöksenteossa.  

SPR:n hallitus on 24.4.2015 hyväksynyt seuraavat ohjeet koskien omien pöytäkirjojensa ja niiden liitteiden 

julkisuutta. Hallitus rohkaisee piirejä ja osastoja käyttämään ohjetta soveltuvin osin tiedottaessaan päätöksistään. 

Tiedottamalla aktiivisesti päätöksenteosta ja toiminnasta kaikkia järjestön toimijoita kannustetaan ylläpitämään 

hyvää vuorovaikutusta jäsenten, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.  

1. Hallituksen pöytäkirjat julkaistaan tarkastamisen jälkeen järjestön internet-sivuilla. Pöytäkirjoihin 

kirjataan asian tausta sekä päätös asian ymmärtämiselle olennaisessa laajuudessa. Päätöksestä tulee näin 

käydä ilmi päätöksen perustelut.  

 

2. SPR:n työjärjestyksessä (27§) jäsenen tiedoksisaantioikeuden ulkopuolelle määritellyt asiat kirjataan 

pääpiirteittäin ja vain siinä laajuudessa kun se on salassa pidettävää asiaa ilmaisematta mahdollista; 

 

2.1. jonkun henkeen ja terveyteen liittyvät tai muutoin yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat seikat, eli 

kaikki sellaiset asiat, jotka koskevat yksittäisiä henkilöitä  

(esim. kurinpidolliset asiat; palkkaus; yksittäisiä testamentteja koskevat asiat) 

2.2. liikesalaisuutta koskevat asiat, eli kaikki sellaiset tiedot, joiden julkaisemisesta voi koitua järjestölle 

tai sen kumppaneille haittaa  

(esim. sijoitusomaisuutta koskevat yksityiskohdat; kiinteistöihin liittyvät taloudelliset yksityiskohdat; 

varainhankinnan strategia; hankintoihin saatujen tarjousten yksityiskohdat; arpajais- ja 

keräyslupiin liittyvät kysymykset) 

2.3. muut seikat, jotka ovat lain mukaan on salassa pidettäviä  

(esim. oikeusriidan osapuolena järjestön tietoon tulleet asiat ) 

 

3. Hallituksen asettamien valiokuntien, toimikuntien ja johtokuntien kokouspöytäkirjat eivät ole 

julkisia, ellei hallitus toisesta menettelystä valiokunnan, toimikunnan tai johtokunnan esityksestä päätä. 

Siltä osin kun hallituksen asettamat toimikunnat yms. käsittelevät päätösasioita, joilla on koko järjestöä 

koskeva vaikutus, asiasta raportoidaan normaalissa järjestyksessä järjestön hallitukselle ja toimikunnan 

tms. päätös merkitään hallituksen pöytäkirjaan tiedoksi.  

 

4. Lähtökohtaisesti pöytäkirjojen liitteet ovat esityslistaa tukevia, eivät täydentäviä. Tämä tarkoittaa, että 

liitteiden olennainen sisältö tulisi ensisijaisesti kirjata joko asian taustoihin tai päätökseen. Mikäli näin 

voidaan tehdä, itse liite ei ole julkinen. 

 



5. Siltä osin kun liitteissä on tietoa, jota ei voida laajuutensa tai muotonsa vuoksi kirjata varsinaiseen 

pöytäkirjaan, noudatetaan liitteiden julkaisemisen osalta seuraavia periaatteita: 

 

5.1.  Julkaistavat liitteet: 

 

a. Hallituksen hyväksymät kannanotot, linjaukset ja ohjeet julkaistaan joko pöytäkirjan liitteenä tai 

muualla sellaisessa paikassa (järjestön nettisivuilla tms.), josta ne ovat kaikkien jäsenten saatavilla; 

esim. 

 kansainvälisen avun linjaus; kotimaan avun ohjeet  

 lausunto rahankeräyslaista; liiton yleiskokouksen päätöslauselmat, joita hallitus kannattaa 

 hallituksen vastaukset yleiskokouksen aloitteisiin  

 

b. Liitteet niiltä osin, kun ne sisältävät järjestön taloussäännön 3§:n edellyttämiä pöytäkirjaan 

merkittäviä tietoja 

 

c. Hallituksen asettamien lautakuntien, valiokuntien, toimikuntien, johtokuntien ja työryhmien 

kokoonpanot 

 

5.2.  Ei-julkaistavat liitteet: 

 

a. SPR:n työjärjestyksessä (27§) jäsenen tiedoksisaantioikeuden ulkopuolelle rajattuja tietoja sisältävät 

liitteet (ks. yllä kohta 2) 

 

b. Liitteet, jotka ovat luonteeltaan keskeneräisiä tai valmistelevia, esim.  

 linjausten tai raporttien luonnokset; päätösasiat, jotka vaativat valtuuston hyväksynnän 

 sisäiseen viestintään liittyvät asiakirjat; matkaraportit  

 epäviralliset tiivistelmät; PowerPoint -esitykset; ajankohtaiskatsaukset  

 hallituksen sisäiseen järjestäytymiseen tarkoitetut asiakirjat; aikataulut 

 

*** 

 


