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Laki
yhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhdistyslain (503/1989) 12 ja 13 §, 17 §:n 6 momentti, 19 ja 22 §, 23 §:n

1 momentti, 27 §:n 2 momentti, 39 §:n 1 momentti ja 40 §:n 3 momentti, sellaisina kuin
niistä ovat 17 §:n 6 momentti ja 27 §:n 2 momentti laissa 663/2022, 19 ja 22 § laissa
678/2010 sekä 23 §:n 1 momentti osaksi laissa 678/2010, 39 §:n 1 momentti laissa
628/2016 ja 40 §:n 3 momentti laissa 497/2016, sekä

lisätään 35 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 678/2010, uusi 4 momentti, lakiin uusi
37 a §, 39 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 628/2016, uusi 4 momentti ja 62 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 1098/2014, uusi 3 momentti, seuraavasti:

12 §

Jäseneksi liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdis-
tykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.
Säännöissä voidaan myös määrätä, että hallitus päättää jäsenten hyväksymismenettelystä
ja hyväksymisen edellytyksistä.

13 §

Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi päättää, että ilmoituksen
voi tehdä myös muuten todisteellisesti ja että myös muu hallituksen nimeämä voi ottaa
vastaan ilmoituksen, jollei säännöissä määrätä toisin. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla
siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä,
että eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua eroamisilmoituksen tekemi-
sestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta pitemmäksi.

17 §

Jäsenten päätösvalta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Säännöissä voidaan määrätä, että jäsenet käyttävät säännöissä erikseen mainituissa

asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Määräys voi kuitenkin kos-
kea 23 §:n 1 momentissa mainituista asioista vain hallituksen tai sen jäsenen valintaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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19 §

Liittoäänestys

Päätösvaltaa voidaan säännöissä määrätä käytettäväksi liittoäänestyksessä sellaisessa
yhdistyksessä, jonka jäseninä sääntöjen mukaan on vain yhdistyksiä taikka yhdistyksiä ja
yksityisiä henkilöitä. Säännöissä on mainittava, missä asioissa tai millä edellytyksillä pää-
tösvaltaa käytetään liittoäänestyksessä. Liittoäänestys ei voi koskea 23 §:n 1 momentissa
mainittua asiaa, lukuun ottamatta momentin 4 kohdassa tarkoitettua hallituksen tai sen jä-
senen valintaa.

Liittoäänestys toimitetaan ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse
taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

22 §

Muun päätöksenteon järjestäminen

Jos säännöissä mainittu asia on yhdistyksessä päätettävä määrättynä aikana 17 §:n 6 mo-
mentissa tai 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla eikä näin ole menetelty, on yhdistyksen jäsenellä
oikeus kirjallisesti vaatia hallitukselta tällaisen päätöksenteon järjestämistä. Jollei hallitus
vaatimuksesta huolimatta ole järjestänyt päätöksentekoa tai jollei vaatimusta ole voitu
esittää hallitukselle, aluehallintoviraston tulee päätöksenteon järjestämistä vaatineen jäse-
nen hakemuksesta oikeuttaa hakija järjestämään äänestystilaisuus, postiäänestys tai äänes-
tys teknisen apuvälineen avulla yhdistyksen kustannuksella taikka velvoittaa hallitus sii-
hen sakon uhalla.

23 §

Kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksen tai, jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätet-
tävä:

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kan-

nalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemi-

sesta tai erottamisesta;
5) tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämises-

tä; sekä
6) yhdistyksen purkamisesta.

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

27 §

Päätöksentekojärjestys

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päätös sääntöjen muuttamisesta 17 §:n 2, 4 tai 6 momentissa tai 19 §:n 1 momentissa

tarkoitetulla tavalla taikka siten, että enemmistövaalitapa korvataan suhteellisella vaalita-
valla, on kuitenkin pätevä, jos päätöstä on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista
äänistä ja se muutoin on tehty siten kuin sääntöjen muuttamisesta säädetään tai määrätään.
Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta sääntömääräykseen, jonka perusteella hal-
litus tai sen jäsen voidaan valita jäsen- tai liittoäänestyksellä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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35 §

Hallitus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hallitus voi päättämänsä menettelyn mukaisesti tehdä päätöksiä kokousta pitämättä,

jollei säännöissä määrätä toisin. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, se on kirjattava,
varmennettava ja säilytettävä luotettavasti.

37 a §

Kirjapitovelvollisuus ja muu tilinpitovelvollisuus

Yhdistyksen tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain (1336/1997)
mukaisesti.

Edellä 1 momentista poiketen yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyk-
sen tilinpitoon sovelletaan tämän pykälän 3–7 momenttia, jos yhdistyksen saamien avus-
tusten ja muiden tulojen yhteenlaskettu määrä tilikaudella on enintään 30 000 euroa sekä
päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella eikä yhdistys harjoita liiketoi-
mintaa. Edellä mainitun raja-arvon katsotaan alittuvan myös, jos yhdistyksen rekisteröin-
nistä on alle kaksi vuotta eikä ole ilmeistä, että raja-arvo ylittyy tilikaudella. Lisäksi yh-
distyksen kokous voi edellä mainitun raja-arvon alittuessa sääntöjä muuttamatta päättää
tilipidon järjestämisestä tämän pykälän 3–7 momentin mukaisesti päätöksellä, johon so-
velletaan sääntöjen muuttamista koskevia vaatimuksia enemmistöstä ja kokouskutsusta.

Tämän pykälän 2–7 momentissa tarkoitetun tilinpidon tarkoitus on pitää erillään yhdis-
tyksen tulot, menot, varat ja velat (tapahtumat), jotta jäsenet sekä avustusten antajat ja vi-
ranomaiset voivat seurata taloudenpitoa tehtäviensä hoitamisen edellyttämällä tavalla.

Tapahtumat on merkittävä tilinpitoon kassaperusteisesti aikajärjestyksessä ja ilman ai-
heetonta viivytystä. Kaikista tapahtumista tulee käydä ilmi niiden sisältö ja ajankohta.
Lisäksi on jatkuvasti pidettävä ajantasaista luetteloa yhdistyksen varoista ja veloista sekä
huolehdittava siitä, että tilinpidosta saa tarvittavat tiedot mahdollisen verovelvollisuuden
täyttämiseksi.

Tapahtumia koskevat laskut, kuitit ja muu tilinpitoaineisto säilytetään siten, että tarvit-
taessa yhteys tilinpidon merkinnästä tapahtumaan on vaivatta selvitettävissä. Jos merkin-
nän perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, merkintä todennetaan kirjallisen
selvityksen avulla. Tilinpito ja tapahtumia koskeva aineisto on säilytettävä kuusi vuotta
sen kalenterivuoden jälkeen, jota ne koskevat.

Yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tilinpito nähtäväkseen kerran jokai-
selta päättyneeltä kalenterikuukaudelta ja tiedot on pidettävä nähtävillä vähintään kahden
viikon ajan viimeistään kahden viikon kuluttua pyynnöstä. Jos säännöissä määrätään tilin-
pidon nähtävänä pitämisestä harvemmin, pidemmän ajan kuluttua pyynnöstä tai lyhyem-
män ajan, toiminnasta on laadittava tilikaudelta vuosilaskelma, joka esitetään jäsenille
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisäksi yhdistyksen kokous voi
sääntöjä muuttamatta päättää tilinpidon nähtävänä pitämisestä ja vuosilaskelman laatimi-
sesta viimeksi tässä momentissa mainitun mukaisesti päätöksellä, johon sovelletaan sään-
töjen muuttamista koskevia vaatimuksia enemmistöstä ja kokouskutsusta.

Tarkemmat säännökset tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja
vuosilaskelmasta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

39 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Hallituksen jäsen, toiminnantarkastaja tai muu, joka sääntöjen perusteella hoitaa yhdis-
tyksen hallintoon kuuluvaa tehtävää, on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on
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toimessaan tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut yhdistykselle. Sama koskee tätä la-
kia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutettua vahin-
koa. Työntekijän asemassa olevan vahingonkorvausvelvollisuudesta on voimassa, mitä
siitä erikseen säädetään. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään ti-
lintarkastuslain 10 luvun 9 §:ssä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos kannetta ajetaan tämän pykälän tai tilintarkastuslain 10 luvun 9 §:n nojalla ja se pe-

rustuu muuhun kuin rangaistavaan tekoon, kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa
siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä
vastuussa olevasta. Vahingonkorvausvelan vanhentuminen on katkaistava noudattaen ve-
lan vanhentumisesta annettua lakia (728/2003). Kanne on kuitenkin nostettava viimeis-
tään seuraavasti:

1) hallituksen jäsentä ja toimihenkilöä vastaan viiden vuoden kuluessa sen tilikauden
päättymisestä, jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin taikka kanteen perusteena ole-
vaan toimenpiteeseen ryhdyttiin tai toimenpide laiminlyötiin; sekä

2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa vastaan viiden vuoden kuluessa siitä, kun
kanteen perusteena oleva tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus, lausunto
tai todistus esitettiin.

40 §

Yhdistyksen päätökseen perustuva selvitysmenettely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Purkautumispäätöksen jälkeen yhdistyksen taloudellista toimintaa saadaan jatkaa vain

siinä määrin kuin tarkoituksenmukainen selvittely sitä vaatii, jollei päätöksessä määrätä
myöhemmästä selvitystoimien aloitusajankohdasta. Selvitysmiehillä on oikeus pyytää jul-
kista haastetta yhdistyksen velkojille. Jos yhdistyksen varat eivät riitä sen velkojen mak-
samiseen, selvitysmiesten on haettava yhdistyksen asettamista konkurssiin. Jos velkojen
maksamisen jälkeen jäljelle jääneitä varoja ei voida käyttää yhdistyksen säännöissä mää-
rätyllä tavalla, selvitysmiesten on luovutettava ne käytettäväksi yhdistyksen toimintaan lä-
heisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen. Selvitysmiesten on laadittava purkautumises-
ta ilman aiheetonta viivytystä loppuselvitys, joka sisältää selostuksen velkojen maksusta
ja jäljelle jääneiden varojen käyttämisestä sekä tilinpäätökset, toimintakertomukset ja
mahdolliset tilintarkastuskertomukset ja toiminnantarkastuskertomukset selvitystilan ajal-
ta. Selvitysmiesten on huolehdittava loppuselvityksen säilyttämisestä noudattaen, mitä
kirjanpitolaissa säädetään tasekirjan säilyttämisestä sekä annettava jäljennös loppuselvi-
tyksestä yhdistyksen jäsenelle tai muulle, jonka oikeutta purkautuminen koskee. Jos yh-
distyksellä on lain tai sääntöjensä mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnan-
tarkastaja, loppuselvityksestä on tehtävä vastaavasti tilintarkastus tai toiminnantarkastus.
Selvitysmieheen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään hallituksesta ja hallituksen jäse-
nestä, jollei tämän luvun säännöksistä johdu muuta. Selvitysmiehen toimikausi jatkuu
toistaiseksi.

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

62 §

Rangaistussäännös

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) laiminlyö tilinpitomerkintöjen tekemisen 37 a §:n 4 momentin mukaisesti, taikka
2) laiminlyö 37 a §:n 5 momentissa tarkoitetun tilinpitoaineiston säilytysvelvollisuu-

den, 
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on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain (39/1889) 30 luvun 9, 9 a tai 10 §:ssä
tarkoitettuna kirjanpitorikoksena, törkeänä kirjanpitorikoksena tai tuottamuksellisena kir-
janpitorikoksena eikä teosta muuallakaan laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tilinpi-
torikkomuksesta sakkoon.

————
Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2023.
Lain 37 a §:n 3–6 momenttia sovelletaan tilinpitoon tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023

tai sen jälkeen.
Lain 39 §:ssä tarkoitetun vahingonkorvausvastuun vanhentumiseen sovelletaan tämän

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jos kanteen perusteena oleva päätös
tehtiin, kanteen perusteena olevaan toimenpiteeseen ryhdyttiin tai toimenpide laiminlyö-
tiin taikka tilintarkastuskertomus, toiminnantarkastuskertomus, lausunto tai todistus esi-
tettiin ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 3.2.2023

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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