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497/2016

Lag
om ändring av föreningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i föreningslagen (503/1989) 32 § 1 mom., 40 och 41 §, 48 § 2 och 3 mom. samt

52 § 1 mom., av dem 48 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1177/1994, samt 
fogas till lagen nya 41 a och 41 b § som följer: 

32 § 

Klanderbara beslut 

En föreningsmedlem, styrelsen och en styrelsemedlem får genom en talan mot fören-
ingen klandra ett föreningsbeslut om beslutet inte har tillkommit i behörig ordning och fe-
let har kunnat inverka på beslutets innehåll eller i övrigt på föreningsmedlemmarnas rätt
eller om beslutet annars strider mot denna lag eller föreningens stadgar. Rätt till klander-
talan har inte den som vid mötet har medverkat till beslutet. 

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

40 § 

Likvidationsförfarande som grundar sig på ett föreningsbeslut 

När föreningsmötet har beslutat upplösa föreningen, ska styrelsen vidta de likvidations-
åtgärder enligt 2 mom. som följer av upplösningen, om inte föreningsmötet i styrelsens
ställe har utsett en eller flera andra likvidatorer för uppdraget. Det är dock inte behövligt
att företa likvidationsåtgärder, om föreningsmötet när den fattar beslut om upplösning
samtidigt godkänner en av styrelsen uppgjord slutredovisning enligt vilken föreningen
inte har skulder. 

Syftet med likvidationsförfarandet är att utreda föreningens ekonomiska ställning, rea-
lisera en behövlig mängd egendom och betala föreningens skulder samt att använda de
återstående medlen enligt vad som bestäms i föreningens stadgar och föreskrivs i denna
lag. 

En förening som har fattat beslut om att upplösa sig får fortsätta med sin ekonomisk
verksamhet endast i den utsträckning som en ändamålsenlig likvidation kräver. Likvida-
torerna har rätt att söka offentlig stämning på föreningens borgenärer. Om föreningens till-
gångar inte förslår till betalning av dess skulder, ska likvidatorerna ansöka om att fören-
ingen försätts i konkurs. Om de tillgångar som återstår efter det skulderna har betalats inte
kan användas på det sätt som bestäms i föreningens stadgar, ska likvidatorerna överlåta
dem för att användas för att främja något ändamål som står föreningens verksamhet nära.
Likvidatorerna ska utan ogrundat dröjsmål göra upp en slutredovisning för upplösningen.
Slutredovisningen ska innehålla en redogörelse för betalningen av skulder och använd-
ningen av återstående tillgångar samt boksluten, verksamhetsberättelserna och eventuella
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revisionsberättelser och verksamhetsgranskningsberättelser för hela likvidationstiden.
Likvidatorerna ska kalla föreningsmedlemmarna till föreningsmöte för granskning av
slutredovisningen, om det inte är obehövligt med beaktande av att föreningens tillgångar
är obetydliga och av andra omständigheter. Likvidatorerna ska se till att slutredovisningen
förvaras med iakttagande av bokföringslagens (1336/1997) bestämmelser om förvaring av
balansboken. Om föreningen enligt lag eller stadgarna är skyldig att välja en revisor eller
en verksamhetsgranskare, ska slutredovisningen på motsvarande sätt genomgå revision el-
ler verksamhetsgranskning. På likvidatorerna tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om
styrelsen och dess medlemmar, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapi-
tel. Likvidatorernas mandattid fortsätter tills vidare.

Om skulderna i en förening som upplöses inte har betalats innan tillgångarna har an-
vänts i enlighet med 2 mom., svarar de som fått en andel av tillgångarna med beloppet av
de mottagna tillgångarna för betalningen av föreningens skulder. 

Föreningen anses upplöst när upplösningen har antecknats i föreningsregistret. 

41 §

Förordnande av upplösning av en förening som upphört med verksamheten 

Om en förenings verksamhet har upphört, men föreningen inte har upplösts, kan en
medlem eller någon annan som saken gäller ansöka hos registermyndigheten om förord-
nande om upplösning av föreningen. Föreningen ska ges tillfälle att bli hörd med anled-
ning av ansökan. Ansökan ska bifallas om det visas att föreningens verksamhet har upp-
hört. Om inte något annat visas, ska föreningens verksamhet anses ha upphört då minst tio
år har förflutit efter föreningens senaste anmälan till föreningsregistret. Om föreningen
uppges vara verksam eller om någon motsätter sig att föreningen upplöses genom beslut
av registermyndigheten, ska registermyndigheten dock skjuta upp behandlingen av ären-
det, om sökanden inom sex månader från registermyndighetens meddelande visar att sö-
kanden väckt talan vid domstolen på föreningens hemort för fastställande av förutsättning-
arna för upplösning av föreningen. 

Efter att registermyndigheten har fått ansökan ska myndigheten på lämpligt sätt uppma-
na föreningen att anmäla att verksamheten fortgår. Om föreningen inte lämnar någon verk-
samhetsanmälan, ska uppmaningen sändas till föreningen skriftligen. Av uppmaningen
ska framgå att ett förordnande om upplösning av föreningen kan utfärdas om ingen anmä-
lan om verksamheten lämnas senast den utsatta dagen. Samtidigt ska de medlemmar och
borgenärer som vill framföra anmärkningar mot förordnandet om upplösning uppmanas
att göra detta skriftligen senast den utsatta dagen. Uppmaningen ska publiceras i den offi-
ciella tidningen senast fem månader före den utsatta dagen. Ärendet kan avgöras trots att
det inte kan visas att föreningen har tagit emot uppmaningen. Registermyndigheten ska på
tjänstens vägnar anteckna uppmaningen i registret. Ett förordnande om upplösning av för-
eningen kan utfärdas, om det inte förrän ärendet avgörs visas att det inte finns någon grund
för detta. 

När registermyndigheten och domstolen bifaller ansökan ska den samtidigt vid behov
förordna sökanden eller någon annan att som likvidator vidta likvidationåtgärder. Då til-
lämpas 40 § 2—5 mom. på likvidationsåtgärderna. Likvidatorn ska dessutom se till att
slutredovisningen finns tillgänglig för föreningen och andra vars rätt berörs av att fören-
ingen upplöses. En förening som har upphört med sin verksamhet ska avregistreras, om
föreningens tillgångar inte räcker till betalning av kostnaderna för likvidationsåtgärderna
eller om uppgifter om tillgångarnas storlek inte kan fås och ingen medlem, borgenär eller
annan person tar på sig ansvaret för kostnaderna för likvidationsåtgärderna.
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41 a § 

Upplösning och avregistrering av en förening på myndighetens initiativ 

Registermyndigheten kan förordna om avregistrering av en förening om det förflutit
minst tjugo år sedan föreningen senast gjort en anmälan till föreningsregistret och det inte
annars finns skäl att anta att föreningens verksamhet fortgår. 

Innan ett beslut enligt 1 mom. om att avregistrera en förening fattas ska Patent- och re-
gisterstyrelsen i den officiella tidningen publicera en kungörelse i vilken alla de föreningar
som avses i 1 mom. nämns vid namn och uppmanas att inom fem månader till Patent- och
registerstyrelsen skriftligen anmäla att deras verksamhet fortgår. Patent- och registersty-
relsen ska dessutom på sin webbplats hålla uppgifter om namn på och registernummer för
de föreningar som är föremål för förfarandet tillgängliga för allmänheten i maskinellt be-
arbetbar form. 

Om någon anmälan om att en förening fortsätter sin verksamhet inte har gjorts och det
inte heller annars finns skäl att anta att verksamheten fortgår, ska föreningen efter tidsfris-
tens utgång avregistreras. Patent- och registerstyrelsen ska i fem år efter beslutet om avre-
gistrering på sin webbplats hålla uppgifter om namn på och registernummer för avregist-
rerade föreningar tillgängliga för allmänheten i maskinellt bearbetbar form.

Registermyndigheten kan på eget initiativ eller på ansökan förordna att en förening ska
upplösas, om föreningen inte har någon i registret antecknad behörig styrelseordförande.
Ett sådant förordnande ska meddelas, om det inte innan ärendet avgörs visas att det inte
längre finns någon grund för detta. Innan förordnandet meddelas ska föreningen höras. På
den som har rätt att göra ansökan, hörande av föreningen, förordnande av likvidator, lik-
vidationsförfarandet och likvidatorer tillämpas 41 §.

41 b § 

Avregistreringens rättsverkningar 

En förening är avregistrerad när beslutet om avregistrering har antecknats i registret. 
En avregistrerad förenings tillgångar får inte användas utan likvidationsåtgärder enligt

40 och 41 §. Föreningens företrädare får dock fem år efter avregistreringen använda till-
gångarna i enlighet med 40 § 2 och 3 mom., om tillgångarna inte överstiger 8 000 euro och
föreningen inte har kända skulder. De som fått en andel av tillgångarna svarar med belop-
pet av de mottagna tillgångarna för betalningen av föreningens skulder. 

Om likvidationsåtgärder behövs efter det att föreningen har avregistrerats, ska register-
myndigheten på ansökan av den vars rätt saken gäller förordna om likvidation av fören-
ingen i enlighet med 40 § 2—4 mom. Registermyndigheten kan då också på eget initiativ
förordna om likvidation av föreningen. 

Ett förordnande enligt 3 mom. ska dock inte utfärdas, om föreningens tillgångar inte
räcker till betalning av kostnaderna för likvidationsåtgärderna och ingen tar på sig ansva-
ret för dem. De tillgångar som återstår efter det att de kända skulderna har betalats ska då
tillfalla staten. Statskontoret kan besluta att tillgångar som tillfallit staten överlåts för att
främja något ändamål som står föreningens verksamhet nära. 

48 § 

Grundanmälan

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I grundanmälan, till vilken stiftelseurkunden och föreningens stadgar ska fogas, ska

anges fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning i fråga om förening-
ens styrelseordförande och namntecknare samt sådana eventuella begränsningar av namn-
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teckningsrätten som avses i 36 § 3 mom. Om en person saknar finländsk personbeteckning
anges födelsetiden. Också alla andra styrelsemedlemmar får uppges i grundanmälan. 

Styrelseordföranden eller någon annan myndig styrelsemedlem som anmälts till regist-
ret ska underteckna anmälan och försäkra att föreningen har bildats med iakttagande av
bestämmelserna i denna lag. 

52 §

Ändringsanmälningar

En anmälan ska göras till registret (ändringsanmälan) när en förenings stadgar har änd-
rats samt när styrelseordföranden, någon annan i registret antecknad styrelsemedlem eller
en namntecknare har bytts ut. Vid stadgeändring ska de ändrade stadgarna fogas till anmä-
lan. På uppgörande och undertecknande av anmälan tillämpas vad som i 48 § föreskrivs
om uppgörande och undertecknande av grundanmälan. En ändringsanmälan får under-
tecknas också av en person som är bemyndigad av den som är ansvarig för att anmälning-
arna görs. Dessutom får den som har avgått från sin i föreningsregistret antecknade post
eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört själv göra anmälan om detta. 

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

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. Bestämmelsen i 48 § 2 mom. om att andra sty-
relsemedlemmar än ordföranden och namntecknaren kan anmälas för registrering och be-
stämmelsen i 48 § 3 mom. om skyldigheten för andra styrelsemedlemmar som anmäls till
registret att underteckna registeranmälan träder dock i kraft först vid en tidpunkt som be-
stäms genom förordning av statsrådet. 

På avgörande av en klandertalan som gäller ogiltigheten av ett beslut som har fattats
före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

På revision, verksamhetsgranskning, förvaring och tillgänglighet av en slutredovisning
samt på behandlingen av slutredovisningen vid föreningsmötet tillämpas denna lag, om
slutredovisningen görs upp efter ikraftträdandet. 

På skadestånd som baserar sig på en gärning eller underlåtelse som har skett före
ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i denna lag om ansvaret för den som har erhållit tillgångar från en för-
ening som upplöses ska tillämpas på den som har erhållit tillgångar efter ikraftträdandet.

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Kommunikationsminister Anne Berner
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