
YHDISTYSLAIN 

KESKEISIMMÄT 

PYKÄLÄT 



8 § YHDISTYKSEN 

SÄÄNNÖT 

Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 

 

1) yhdistyksen nimi; 

2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 

3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot; 

4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja; 

5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä 
toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä 
toimikausi; (16.7.2010/678) 

6) yhdistyksen tilikausi; 

7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, 
tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään; (16.7.2010/678) 

8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle; sekä 

9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a16.7.2010-678
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a16.7.2010-678


11 §   

JÄSENLUETTELO 

Jäsenluettelo 

 

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. 

Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja 

kotipaikka. (30.12.1992/1614) 

 

Yhdistyksen jäsenelle on pyydettäessä varattava tilaisuus tutustua 

1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien 

tietojen luovuttamisesta muutoin säädetään 

henkilörekisterilaissa(471/87). Luovuttamisesta voi päättää 

yhdistyksen hallitus. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a30.12.1992-1614
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1987/19870471


12 § JÄSENEKSI 

LIITTYMINEN 

Jäseneksi liittyminen 

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, 

on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. 

Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, 

jollei säännöissä ole toisin määrätty. 

 



13 § YHDISTYKSESTÄ 

EROAMINEN 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä 

ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle.  

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa 

pöytäkirjaan merkittäväksi. Säännöissä voidaan määrätä, että 

eroaminen tulee voimaan vasta määrätyn ajan kuluttua 

eroamisilmoituksen tekemisestä. Aikaa ei saa määrätä yhtä vuotta 

pitemmäksi. 



14 § YHDISTYKSESTÄ 

EROTTAMINEN 

Yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla 
erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus 
erottamiseen, jos jäsen: 

 

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 

 

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai 

 

3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 

 



20 § YHDISTYKSEN 

KOKOUS 

Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. 

Jos sitä ei ole kutsuttu koolle, on jokaisella yhdistyksen jäsenellä 

oikeus vaatia kokouksen pitämistä. 

 

 



23 § KOKOUKSESSA 

PÄÄTETTÄVÄT ASIAT 

Yhdistyksen tai, jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen 
kokouksessa on päätettävä:(16.7.2010/678) 

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta; 

2) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen 
toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta; 

3) 30 §:ssä tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä; 

4) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai 
toiminnantarkastajan valitsemisesta tai 
erottamisesta; (16.7.2010/678) 

5) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
sekä 

6) yhdistyksen purkamisesta. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a16.7.2010-678
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a16.7.2010-678


24 § KOKOUSKUTSU 

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on 
määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja 
paikka. 

 

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä 
on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi 
mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen 
avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. 

 

Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa 
asiassa ei kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu 
kokouskutsussa. 

 



35 § YHDISTYKSEN 

HALLINTO 

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme 
jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen 
päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. 
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on 
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 
Hallitus edustaa yhdistystä. 

 

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla 
vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta 
täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. 

 

Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, 
jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. 

 



36 § YHDISTYKSEN 

NIMENKIRJOITTAJAT 

Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi, 

jollei tätä oikeutta ole rajoitettu jäljempänä 3 momentissa 

tarkoitetuin tavoin. 

 

Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä, että oikeus 

yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on lisäksi: 

1) yhdellä tai useammalla hallituksen jäsenellä; 

2) asemansa perusteella muulla henkilöllä; tai 

3) henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama 

henkilökohtainen oikeus. 

 



38 § 

TOIMINNANTARKASTUS 

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja 
hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä 
annettava tarkastuksestaan kirjallinen 
toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle 
yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on 
ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia 
tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava 
tarkastuskertomuksessa. 

Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa 
toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan läsnäoloon 
kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä 
tilintarkastuslain 3 luvun 9 ja 10 §:ssä sekä 4 luvun 8 §:ssä 
tilintarkastajan osalta säädetään. (18.9.2015/1210) 

L:lla 1210/2015 muutettu 5 momentti tulee voimaan 1.1.2016.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503a18.9.2015-1210
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20151210


HALLITUKSEN KESKEISIMMÄT 

TEHTÄVÄT 

• Jäsenluettelon ylläpitäminen 

• Kokousten koolle kutsuminen 

• Yhdistyksen edustajana toimiminen 

• Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 

• Tilaisuuden varaaminen toiminnantarkastukselle 

• Myydä ja vaihtaa omaisuutta toimeenpanotehtävänä 

• Rahavarojen ja muun omaisuuden hoito 



PUHEENJOHTAJA 

• Hallituksen ja toimihenkilöiden työn johtaminen 

• Yhdistyksen ulkoisten suhteiden hoito 

• Yhdistyksen toiminnan kehittäminen 

• Tärkeimpiin käytännön töihin osallistuminen 

 

VARAPUHEENJOHTAJA 

• Toimii puheenjohtajan sijaisena 

• Puheenjohtajan aisapari 



SIHTEERI 

• Pöytäkirjojen laatiminen 

• Ilmoitukset viranomaisille ja liittoon 

• Toimintakertomuksen luonnoksen laatiminen 

• Toimintakertomuksen luonnoksen kokoaminen 

• Jäsenrekisterin hoitaminen 

• Kokousten valmistelu 

• Arkistonhoito 

• Tiedottaminen 

• Muut tehtävät: tilastointi, kirjeenvaihto, postitus 



TALOUDENHOITAJA 

• Hoitaa maksuliikenteen 

• Hoitaa kirjanpidon 

• Hoitaa käteiskassan 

• Laatii luonnoksen tilinpäätökseksi 

• Seuraa talousarvion toteutumista 


