
YHDISTYSTOIMINTA

13.3.2013
P

aula P
ylkkänen

1



YLEISTÄ YHDISTYSTOIMINNASTA

� Yhdistymisvapaus Suomessa perustuu perustuslain 
2 luvun 13.2 § ja 13.3 §. 

� Yhdistymisvapaus on positiivista vapautta, sillä 
jokaisella on oikeus perustaa yhdistys yhdistyslain 
säännösten mukaisesti sekä kuulua tai olla 
kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen 
toimintaan. 

� Yhdistysten toimintaa Suomessa säätelee 
yhdistyslaki (26.5.1989/503).

� Muita yhdistystoimintaan vaikuttavia lakeja:
� Kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus

� Lisäksi 
� Tilintarkastuslaki
� Työnantajia koskeva lainsäädäntö
� Vahingonkorvauslaki
� Rikoslaki
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YLEISTÄ YHDISTYSTOIMINNASTA
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Yhdistys, jossa jäsenenä
yksityisiä henkilöitä

Kolmiportainen
liitto, jossa jäseninä
yhdistyksiä



YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

� Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen 
yhteistä toteuttamista varten. 

� Aatteellisuus =
� Yhdistyksen toiminta rakentuu tietyn toiminta-ajatuksen, 

ajatussuunnan tai idean ympärille. 
� Aatteellisuus kirjataan yhdistyksen tarkoitusta koskevaan 

sääntöpykälään. 
� Tarkoituspykälän muotoon kiinnitettävä huomiota -> 

yleishyödyllisyyden arviointi, toimintamuodot, verotus

� Taloudellista etua osallistujille hankkivat yhdistykset 
ja uskonnolliset yhdyskunnat yhdistyslain 
ulkopuolella.

� Laissa kielletty esim. aseellisen varustautumisen 
vuoksi sotilaalliseen tapaan järjestyneet yhdistykset.

� Luvanvaraisia esim. ampumaseurat, ei kuitenkaan 
yksinomaan metsästystä varten perustetut 
yhdistykset.
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

� Yhdistyksen voi perustaa vaikka ilman 
muodollisuuksia.

� Jos aiotaan rekisteröidä, perustamismenettelyn 
ja sääntöjen tulee olla yhdistyslain mukaisia:
� Tehtävä perustamisasiakirja, johon liitetään säännöt

� Asiakirja päivättävä ja vähintään 3 jäseneksi 
liittyvän allekirjoitettava

� Perustajan olevan pitää olla täyttänyt 15 vuotta

� Perustamisasiakirja voidaan allekirjoittaa myös siinä 
kokouksessa, jossa päätetään rekisteröinnistä

� Perustava kokous voi olla joko pienen piirin juttu tai 
sitten kerätään mahdollisimman paljon 
kiinnostuneita henkilöitä paikalle
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

� Perustamiskokous
� Perustamista varten kutsutaan koolle kokous. 

Perustaminen voi tapahtua myös 
vapaamuotoisesti, jolloin yhdistys tulee 
perustetuksi, jos vähintään kolme henkilöä 
sopii yhdistyksen perustamisesta ja 
allekirjoittaa perustamiskirjan

� Kokouksessa noudatetaan kokousmenettelyn 
yleisiä periaatteita

� päätetään yhdistyksen perustamisesta
� hyväksytään yhdistykselle nimi ja säännöt
� sovitaan jäseniksi liittymisestä (vähintään 

kolme jäsentä)
� tehdään perustamiskirja, jossa ovat edellä 

mainitut asiat.
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN

� Yhdistyksen säännöissä tulee mainita:
� Yhdistyksen nimi
� Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
� Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
� Jäsenen velvollisuus suorittaa yhdistykselle 

jäsenmaksuja ja muita maksuja
� Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen 

tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä 
tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi

� Yhdistyksen tilikausi
� Milloin hallitus, tilintarkastajat sekä 

toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan 
ja vastuuvapaudesta päätetään

� Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on 
kutsuttava koolle

� Miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys 
purkautuu tai lakkautetaan
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YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI

� Patentti- ja rekisterihallitus ylläpitää yhdistysrekisteriä, joka 
on julkinen (www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri)

� Rekisteröinnillä saavutetaan tiettyjä oikeusvaikutuksia:
� yhdistys saavuttaa oikeustoimikelpoisuuden.

� Rekisteröity yhdistys voi 
� hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia, 
� olla asianosaisena tuomioistuimessa, eivätkä 
� rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti 

vastuussa yhdistyksen velvoitteista.
� Perustamisilmoitus
� Muutosilmoitus

� Sääntöjen muutokset
� Hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtuminen
� Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa
� Sääntöjen muutos voimaan, kun rekisterimerkintä tehty
� Hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtuminen 

sivullisen tietoon, kun merkitty rekisteriin
� Purkautumisilmoitus

� Hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee
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REKISTERÖIMÄTTÖMÄT YHDISTYKSET

� Rekisteröimätön yhdistys ei voi saada nimiinsä 
oikeuksia tai tehdä sitoumuksia eikä kantaa tai 
vastata. 

� Velvoitteista vastaavat toimeen osallistuneet tai 
siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja 
yhteisvastuullisesti.

� Muut jäsenet eivät henkilökohtaisessa vastuussa
� Yhdistyksen puolesta tuomioistuimessa tai 

muussa viranomaisessa voi toimia yhdistyksen 
tai sen hallituksen puheenjohtaja tai muu asioita 
hoitava henkilö

� Muutoin sovelletaan yhdistyslakia soveltuvin 
osin
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YHDISTYKSEN JÄSENYYS

� Yhdistyksen jäsenenä voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö

� Yhdistyksen jäsenistä on pidettävä luetteloa, johon merkitään 
kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka

� Hallituksen tehtävä

� Otettava huomioon henkilötietolain määräykset:

� Vain sellaisia tietoja, joilla merkitystä toiminnan kannalta

� Tehtävä rekisteriseloste

� Rekisteriseloste pidettävä jokaisen nähtävillä

� Hallitus hyväksyy rekisteriselosteen kokouksessaan

� Yhdistyksen jäsenelle pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 
jäsenluetteloon

� Jäsentietojen luovutuksesta päättää hallitus HenkilötietoL:n
säädösten puitteissa

� Jäsenrekisterin muoto on vapaasti yhdistyksen valittavissa
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YHDISTYKSEN JÄSENYYS

� Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan 
yhdistykselle

� Jäsenet hyväksyy hallitus, ellei säännöissä ole muuta 
määräystä

� Jäsen voi halutessaan erota milloin tahansa
� Kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
� Yhdistyksen kokouksessa, merkintä pöytäkirjaan
� Säännöissä voi olla ”irtisanomisaika”, max. vuosi

� Jäsen voidaan erottaa säännöissä määrätyillä 
perusteilla

� Yhdistyksellä aina oikeus erottamiseen, jos jäsen
� On jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on 

sitoutunut liittymällä yhdistykseen
� On huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
� Ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden 

ehtoja
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YHDISTYKSEN JÄSENYYS

� Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen 
kokous, ellei säännöissä muuta mainita

� Mainittava erottamisen syy

� Jäsen ei esteellinen äänestämään itseään 
koskevassa erottamisasiassa

� Varattava tilaisuus selityksen antamiseen

� Jos säännöissä määrätään, yhdistys voi katsoa 
jäsenen eronneen, jos jäsenmaksut säännöissä 
määrätyn ajan maksamatta
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YHDISTYKSEN JÄSENEN OIKEUDET
YHTEENVETO

� oikeus käyttää päätäntävaltaa yhdistyksen kokouksissa
� oikeus säilyttää säännöissä mainitut erityiset edut
� oikeus säilyttää yhdenvertaisuus
� oikeus saada yhdistyksen sääntömääräinen kokous

koolle
� oikeus pysyä halutessaan jäsenenä, ellei ole olemassa

laissa tai säännöissä määrättyjä erottamisperusteita
� oikeus erota yhdistyksestä halutessaan
� oikeus käyttää yhdistyksen jäsenilleen tarjoamia

palveluja
� oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin
� oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen kokouksissa

käsiteltäväksi
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YHDISTYKSEN JÄSENEN VELVOLLISUUKSIA
YHTEENVETO

� sääntöjen määräämän jäsenmaksun
suorittaminen

� velvollisuus olla vahingoittamatta
yhdistystä merkittävästi

� täyttää säännöissä määrätyt tehtävät. 
� Jäsen ei ole vastuussa yhdistyksen

sitoumuksista, esimerkiksi velan
takaisinmaksusta. 

� Jäsenen velvollisuudet päättyvät vasta, 
kun jäsenyys yhdistyksessä on virallisesti
päättynyt eroamiseen tai erottamiseen. 
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PÄÄTÖSVALTA YHDISTYKSESSÄ

� Päätösvalta kuuluu jäsenille.
� Säännöissä: valtuutetut, liittoäänestys

� Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen 
kokouksessa.

� Säännöissä voidaan määrätä, että kokoukseen 
voi osallistua erikseen mainituissa asioissa
postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana 
tai ennen kokousta. Etäosallistumisella ei voi 
kuitenkaan päättää esim. sääntömuutoksesta tai 
tilinpäätöksen vahvistamisesta. (16.7.2010/678).

� Yksimielisesti voidaan päättää ilman kokousta 
yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta.
� Päätös kirjallisesti päivättynä, kunkin jäsenen 

allekirjoitettava.
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä 
määrättynä aikana.

� Jokainen jäsen voi vaatia kokouksen pitämistä, ellei 
kutsuttu koolle.

� Ylimääräinen kokous pidettävä, jos yhdistyksen 
kokous päättää, hallitus katsoo aiheelliseksi tai 1/10 
äänioikeutetuista jäsenistä vaatii ilmoitetussa
asiassa.

� Vaatimus kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.
� Hallituksen toimittava heti

� Yhdistyksen kokouksessa päätettävä
� Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
� Kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai 

toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden 
luovuttamisesta

� Äänestys- ja vaalijärjestyksestä, jos käytetään 
päätösvaltaa erillisissä äänestystilaisuuksissa postitse tai 
tietoliikenneyhteyden kautta
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai 
toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta

� Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä

� Yhdistyksen purkamisesta
� Säännöissä voidaan antaa hallitukselle päätösvalta omaisuuden 

myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
� Ko. pykälän asioita käsittelevä kokous ei voi olla ”etäkokous”.
� Säännöissä määrätään yhdistyksen kokouksen kutsutavoista

� Mainittava aika ja paikka
� Etäosallistumisesta oltava maininta
� Kokouskutsussa mainittava, jos käsitellään laissa 

yhdistyksen kokoukselle määrättyjä asioita (23§)
� Jokaisella 15 v. täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni

� Säännöissä voi olla muitakin määräyksiä:
� Jäsenmaksun laiminlyönti tietyltä ajalta
� Ilmoittautuminen ennen kokousta
� Asiamiehen käyttö
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Säännöissä lisäksi mm.
� Yksi vai kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa

� Syyskokouksessa käsitellään 
� Toimintasuunnitelma  seuraavalle vuodelle

� Talousarvio

� Vahvistetaan mahdolliset kokouspalkkiot

� Vahvistetaan jäsenmaksut

� Tehdään henkilövalinnat

� Hallitus

� Toiminnantarkastajat

� Vuosikokous = tilinpäätöskokous
� Hyväksytään tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden 

myöntämisestä

� Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Omassa asiassa ei saa äänestää
� Hallituksen jäsen tai muu henkilö, jolla on 

hallinnollinen tehtävä ei saa äänestää 
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valinnasta 
tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai 
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee 
hallintoa, josta hän on vastuussa

� Esteellisyys koskee myös asiamiestä tai edustajaa

� Päätöksentekojärjestys
1. Se mielipide, jota kannattanut yli puolet annetuista 

äänistä
2. Tasatuloksessa puheenjohtajan mielipide

� Etäkokouksessa tasatulos ratkaistaan arvalla
3. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai 

omaisuuden pääosan luovuttamista kannatettava 
vähintään ¾ annetuista äänistä

� Säännöissä voi olla toisenlaisia määräyksiä
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Kokouksen puheenjohtajan huolehdittava, että 
kokouksen päätöksistä tehdään pöytäkirja
� Puheenjohtaja allekirjoittaa

� vähintään kaksi kokouksessa valittua henkilöä  
tarkastaa tai yhdistys itse hyväksyy

� Hallituksen huolehdittava, että ns. etäkokouksen 
päätöksentekomenettelystä, ääntenlaskennasta ja 
tuloksesta sekä päätöksistä tehdään päivätty ja 
hallituksen puheenjohtajan allekirjoittama 
pöytäkirja

� Jäsenellä oikeus pyynnöstä saada pöytäkirjat 
nähtäväkseen
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YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

� Päätöksen moitteenvaraisuus
� Jos ei syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä
� Lain tai sääntöjen vastainen
� Jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen voi nostaa kanteen, 

jollei ole kokouksessa myötävaikuttanut päätökseen
� Määräaika kolme kuukautta päätöksen tekemisestä tai 

etäkokouksen pöytäkirjan päiväyksestä

� Päätös mitätön, jos
� Loukkaa sivullisen oikeutta
� Vähentää jäsenen sääntöjenmukaisia erityisiä etuja
� Sisällöltään tai päätöksentekotavallaan olennaisesti 

loukkaa jäsenen yhdenvertaisuutta
� Huom. Sääntöjen muuttaminen koskien vaalien 

toimittamistapaa, jäsenen äänimäärää, toimielimen 
kokoonpanoa tai jäsenen maksuvelvollisuutta pätevä tästä 
huolimatta, jos päätös muuten syntynyt sääntöjen ja lain 
mukaan 
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YHDISTYKSEN HALLINTO

� Yhdistyksellä oltava hallitus, johon kuuluu vähintään
kolme jäsentä.

� Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen 
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava 
yhdistyksen asioita.

� Hallituksen on huolehdittava kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta 
järjestämistavasta.

� Hallitus edustaa yhdistystä
� Hallituksella oltava puheenjohtaja, ei vajaavaltainen
� Hallituksen muiden jäsenten oltava 15 vuotta 

täyttäneitä, ei konkurssissa
� Hallituksen jäsenen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen, 

jollei säännöissä niin määrätä
� Puheenjohtajalla oltava asuinpaikka Suomessa

� PRH voi myöntää poikkeusluvan
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YHDISTYKSEN HALLINTO

� Nimenkirjoitusoikeus
� Hallituksen puheenjohtajalla, oikeutta voidaan 

säännöissä rajata niin, että kahdella tai useammalla 
vain yhdessä on nimenkirjoitusoikeus

� Säännöissä voidaan määrätä myös:
� Yksi tai useampi hallituksen jäsen

� Asemansa perusteella muu henkilö

� Henkilö, jolle hallitus on antanut erikseen henkilökohtaisen 
nimenkirjoitusoikeuden

� Allekirjoituksessa oltava yhdistyksen nimi ja 
nimenkirjoittajan/nimenkirjoittajien omakätinen 
allekirjoitus

� Haaste tms. katsotaan yhdistykselle toimitetuksi, 
kun se on annettu tiedoksi nimenkirjoitusoikeuden 
omaavalle henkilölle
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YHDISTYKSEN HALLITUS
� Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöt lain ja sääntöjen 

määräämällä tavalla
� Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja
� Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että yhdistyksen 

kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan, joka toimii myös 
hallituksen puheenjohtajana

� Hallitus voi sääntöjen määräysten tai tarpeen mukaan 
nimittää ja valita myös muita toimihenkilöitä ja toimikuntia

� Hallituksen kokoukset voivat olla etäkokokouksia, jos 
yhteisesti on sovittu ja kaikilla on mahdollisuus osallistua
� Esim. puhelinneuvottelu, sähköposti
� Kokouksista on suositeltavaa pitää pöytäkirjaa ja tehdä se 

myös etäkokouksista 
� Pöytäkirjan teko yleistä kokouskäytäntöä

� Esteellisyys
� Hallituksen jäsen tai toimihenkilö ei saa osallistua oman 

asiansa käsittelyyn ja ratkaisuun
� Eturistiriita yhdistys/yksityinen etu
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HALLITUKSEN LAKISÄÄTEISET TEHTÄVÄT

YHTEENVETO

�Lakisääteiset tehtävät määritelty
yhdistyslaissa:
� Hallitus on vastuussa jäsenluettelon

pitämisestä.
� Hallitus toimii yhdistyksen kokousten

koollekutsujana.
� Hallitus toimii yhdistyksen edustajana.
� Hallitus toimii purkautuneen yhdistyksen

selvitysmiehenä.
� Hallitus huolehtii yhdistyksen omaisuuden

luovuttamisesta konkurssiin, kun varat eivät
riitä kattamaan velkoja tai yhdistys ei kykene
suoriutumaan sitoumuksistaan.
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HALLITUKSEN MUITA TEHTÄVIÄ

YHTEENVETO

�Hallitus ottaa jäsenet yhdistykseen, ellei
säännöissä ole määrätty toisin.

�Hallituksen puheenjohtajalla on 
nimenkirjoitusoikeus, elleivät säännöt aseta
tälle rajoituksia.

�Hallitus voi myydä, vaihtaa tai kiinnittää
yhdistyksen omaisuutta, jos säännöissä on 
niin määrätty.

�Hallitus valmistelee yhdistyksen kokoukset
ja erilliset päätökset.

�Hallitus edustaa yhdistystä muuten.

13.3.2013

26

P
aula P

ylkkänen



HALLITUKSEN MUITA TEHTÄVIÄ

�Hallituksen tärkein tehtävä on päätösten
toimeenpano.

�Hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, 
kuten kirjeenvaihdon, arkistonhoidon, 
erilaisten lupien anomisen jne.

�Hallitus hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja
muuta omaisuutta.

�Hallitus johtaa ja valvoo sisäistä toimintaa.
�Hallitus tekee aloitteita yhdistyksen

toiminnan kehittämiseksi.
�Hallitus voi delegoida tehtäviä

luottamushenkilöille, lopullinen vastuu ei
poistu.
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PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

YHTEENVETO

�Lakisääteisesti:
� Nimenkirjoitusoikeus.
� Yhdistysrekisteriin tehtävien perus- ja 

muutosilmoitusten allekirjoitus.
� Yhdistyksen purkautumisesta tehtävän 

purkautumisilmoituksen allekirjoitus. 

�Lisäksi puheenjohtaja 
� johtaa hallituksen ja toimihenkilöiden työtä, 
� hoitaa yhdistyksen ulkoisia suhteita, kehittää 

yhdistyksen toimintaa,
� osallistuu tärkeimpiin käytännön töihin. 

13.3.2013

28

P
aula P

ylkkänen



YHDISTYKSEN HALLINTO

� Tilintarkastus
� Tilintarkastuslaki:

� Valittava HTM- tai KHT tilintarkastaja, jos
� Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 200.000 €
� Tase 100.000 €
� Palveluksessa keskimäärin yli 3 henkilöä
� Kahden ehdoista täytyttävä sekä päättyneellä että sitä 

edeltäneellä tilikaudella
� Liikevaihtoa vastaava tuotto: varsinaisen toiminnan, 

varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
yhteenlaskettu tuotto, ei yleisavustuksia

� Toiminnantarkastus
� Oltava toiminnantarkastaja, jos ei ole tilintarkastajaa
� Valittava varatoiminnantarkastaja, jos vain yksi 

toiminnantarkastaja
� Toiminnantarkastajan oltava luonnollinen henkilö
� Ei voi olla vajaavaltainen tai konkurssissa
� Oltava riippumaton
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YHDISTYKSEN HALLINTO

� Toiminnantarkastajan on

� Tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto toiminnan
edellyttämässä laajuudessa

� Hallituksen avustettava pyydettäessä toiminnantarkastajaa
sekä varattava tilaisuus toimittaa tarkastus
(Tilintarkastuslaki)

� Annettava kirjallinen toiminnantarkastuskertomus
tilinpäätöksestä päättävälle kokoukselle

� Mainittava, jos tarkastuksessa ilmennyt, että yhdistykselle on 
aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on rikottu

� Toiminnantarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, 
jossa käsitellään tehtäviin liittyviä asioita (Tilintarkastuslaki)

� Toiminnantarkastajalla salassapitovelvollisuus
(Tilintarkastuslaki)

� Poislukien lain nojalla ilmoitettavat asiat, jos saatu lupa, jos
asia yleisessä tiedossa tai jos esim. viranomaisella tai 
tuomioistuimella oikeus lain perusteella saada tietää asiasta
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YHDISTYKSEN HALLINTO

� Vahingonkorvausvelvollisuus
� Hallituksen jäsen, toimihenkilö ja 

toiminnantarkastaja velvollinen korvaamaan 
vahingon, jonka on tahallisesti tai 
huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle

� Korvausvelvollisuus myös, jos sääntöjä tai 
yhdistyslakia rikkoen aiheutettu vahinkoa jäsenelle 
tai muulle

� Työntekijän korvausvelvollisuudesta säädökset 
erikseen

� Tilintarkastajan korvausvelvollisuus 
tilintarkastuslaista

� Jos useampi vahingonkorvausvelvollinen, vastuun 
jakautumisesta säädetään vahingonkorvauslaissa
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PURKAUTUMINEN, LAKKAUTTAMINEN

� Hallitus huolehtii purkautumisesta johtuvista 
selvitystoimista, kun purkautumispäätös on tehty
� Yhdistys voi valita muutkin selvitysmiehet
� Selvitystoimia ei tarvita, jos yhdistys hyväksynyt hallituksen 

loppuselvityksen, jonka mukaan velkoja ei ole
� Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautuminen on 

merkitty yhdistysrekisteriin

� Yhdistyksen kotipaikan alioikeus voi kanteesta julistaa 
yhdistyksen lakkautetuksi

� Sisäasianministeriö, virallinen syyttäjä tai yhdistyksen jäsen

� Jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja
� Toiminta olennaisesti vastoin säännöissä määrättyä 

tarkoitusta
� Jos luvanvaraisella yhdistyksellä ei ole toimintalupaa 
� Jos puheenjohtajan asuinpaikka on muualla kuin Suomessa 

ilman PRH:n poikkeuslupaa
� Toiminta lopetettava heti lakkautetuksi julistamisen 

jälkeen
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KIITOS !
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