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462/2017

Laki
yhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 ja 2 momentti sekä

52 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 47 §:n 2 momentti laissa 685/1999, 48 §:n 1 momentti laissa

1098/2014 sekä 48 §:n 2 momentti ja 52 §:n 1 momentti laissa 497/2016,
lisätään 47 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 685/1999 ja 1098/2014, uusi

3 momentti, seuraavasti:

47 §

Viranomaiset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jokaisella on oikeus saada tietoja, otteita ja todistuksia yhdistysrekisteristä ja siihen

kuuluvista asiakirjoista. Patentti- ja rekisterihallitus saa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa tiedon luonnol-
lisen henkilön nimestä, syntymäajasta, kotikunnasta ja kansalaisuudesta tulosteena, tekni-
sen käyttöyhteyden avulla tai muuten sähköisesti taikka saattaa ne yleisesti saataville säh-
köisen tietoverkon kautta.

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön ko-
tiosoitteesta luovutetaan yhdistysrekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset.
Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta luovute-
taan tieto henkilön asuinmaasta. Yhdistysrekisteriin tallennettua henkilötunnuksen tun-
nusosaa ja ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön kotiosoitetta koskevan tiedon antami-
sen edellytyksenä on, että tietopyynnön tekijä antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle sel-
vityksen tietojen asianmukaisesta suojaamisesta.

48 §

Perusilmoitus

Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi (perusilmoitus) tehdään tätä tarkoitusta varten
vahvistetulla perustamisilmoituslomakkeella siten kuin yritys- ja yhteisötietolain
(244/2001) 10 §:ssä säädetään.

Perusilmoituksessa, johon on liitettävä yhdistyksen perustamiskirja ja säännöt, on il-
moitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajan täy-
dellinen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja kansalaisuus sekä mahdollinen nimenkirjoitus-
oikeutta koskeva 36 §:n 3 momentissa tarkoitettu rajoitus. Jos henkilöllä ei ole suomalais-
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ta henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika. Ulkomailla asuvista ilmoitetaan kotikunnan
sijasta kotiosoite. Perusilmoituksessa saa ilmoittaa myös hallituksen kaikki muut jäsenet.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

52 §

Muutosilmoitus

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan, rekisteriin mer-
kityn hallituksen muun jäsenen ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on tehtävä rekisteriin il-
moitus (muutosilmoitus) siten kuin yritys- ja yhteisötietolain 11 §:ssä säädetään. Muuto-
silmoitukseen on sääntöjä muutettaessa liitettävä muutetut säännöt. Ilmoituksen tekemi-
seen ja allekirjoittamiseen sovelletaan muuten, mitä 48 §:ssä säädetään perusilmoituksen
tekemisestä ja allekirjoittamisesta. Muutosilmoituksen voi allekirjoittaa myös ilmoituksen
tekemisestä vastuussa olevan valtuuttama. Lisäksi jokainen, joka on eronnut yhdistysre-
kisteriin merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin merkitty tehtävä on lakannut, saa itse
tehdä tästä ilmoituksen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Rekisteri-ilmoitukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelle-

taan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Edellä 47 §:n 3 momenttia sovelletaan kuitenkin, jos tietojen luovuttamista koskeva

pyyntö tehdään tämän lain tultua voimaan ja luovutettavat tiedot ovat rekisterissä sähköi-
sessä muodossa.

Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös Suomessa asuvan luonnollisen henki-
lön kotiosoitetta koskevien tietojen luovuttamiseen.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017
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