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TERMIT: 

VAALIKELPOISUUS = kelpoisuus tulla valituksi 

RIIPPUMATTOMUUS = kuuluu olennaisesti 

toiminnantarkastajan vaalikelpoisuuteen 

(riippumattomuus tarkastuksen kohteista) 

ESTEELLISYYS = este osallistua päätöksentekoon 

yksittäisessä asiassa, jossa päätöksentekijän oma 

etu on tai voi olla ristiriidassa yhdistyksen edun 

kanssa 
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35 § (16.7.2010/678) Hallitus 

 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. 

YHDISTYSLAIN TARKOITTAMA ESTEELLISYYS JA 
RIIPPUMATTOMUUS 



38 a § (16.7.2010/678) Toiminnantarkastus 

 

Toiminnantarkastajan on oltava luonnollinen henkilö. 
Toiminnantarkastajalla on oltava sellainen taloudellisten 
ja oikeudellisten asioiden tuntemus kuin yhdistyksen 
toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. 
Toiminnantarkastajana ei voi olla vajaavaltainen taikka 
se, joka on konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta 
on rajoitettu. Toiminnantarkastajan on oltava 
riippumaton tarkastusta suorittaessaan. 

 

YHDISTYSLAIN TARKOITTAMA ESTEELLISYYS JA 
RIIPPUMATTOMUUS 



26 § Esteellisyys yhdistyksen kokouksessa 
 

 Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää eikä tehdä 
päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä 
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa 
on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 
 

 Hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen 
hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä 
tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai 
erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka 
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta 
hän on vastuussa. (16.7.2010/678) 
 

 Mitä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden esteellisyydestä 
on säädetty, koskee myös heidän asiamiestään tai edustajaansa. 
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37 § Esteellisyys 

 

Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa 
osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta 
koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn 
eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa 
saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 
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Lähteitä: 

Yhdistyslaki 26.5.1989/503 

www.finlex.fi 

www.actas.fi 

 

Kiitoksia mielenkiinnosta!  
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