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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taloudellista toimintaa 
harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityi
nen laki, jonka nojalla taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys voitaisiin muuttaa osuus
kunnaksi niin, että yhteisö säilyy muutoksesta 
huolimatta samana oikeushenkilönä. Laki kos
kisi sekä yhdistysrekisteriin merkittyjä, osin 
taloudellista toimintaa harjoittavia aatteellisia 
yhdistyksiä että kaupparekisteriin merkittyjä 
taloudellisia yhdistyksiä. Viimeksi mainitut 
ovat yhdistyksiä, joiden olemassaolo ei perustu 
kirjoitettuun lakiin, mutta jotka ovat käytän
nössä aikanaan saavuttaneet oikeuskelpoisuu
den. 

Ehdotuksen tarkoituksena on ensinnäkin an
taa osuuskuntamaisiksi muuttuneille aatteelli
sille yhdistyksille mahdollisuus välttää ne hai
tat ja epäkohdat, jotka johtuvat siitä, että 
yhteisön tosiasiallinen luonne ei enää vastaa 
sen oikeudellista muotoa. Lainsäädännössä ei 
ole syytä ylläpitää rajoituksia, jotka estävät 
sinänsä hyödyllisen toiminnan saattamisen har
joitettavaksi toiminnan luonteeseen parhaiten 
sopivan yhteisömuodon puitteissa. 

370963V* 

Toiseksi ehdotuksella varattaisiin kauppare
kisteriin merkityille taloudellisille yhdistyksille 
mahdollisuus yksinkertaisin menettelyin muut
tua laissa säänneilyksi yhteisöksi. Sääntelemät
tömyydestä aiheutuu erinäistä haittaa sekä yh
distyksille itselleen että viranomaistoiminnassa. 
Erillistä lakia taloudellisista yhdistyksistä ei ole 
pidetty tarpeellisena säätää, vaan on katsottu 
lainsäädännön nykyisin tuntemien yhteisötyyp
pien riittävän taloudellisen toiminnan harjoit
tamiseen. Taloudellista toimintaa harjoittavan 
yhteisön kanssa tekemisiin joutuvien kannalta 
on myös yleisesti toivottavaa, että toimintaa 
harjoitetaan laissa säännellyn yhteisömuodon 
puitteissa. Yhteisöistä osuuskunta olisi useim
mille taloudellisille yhdistyksille luontevin 
muoto, koska useimmat niistä jo nykyisellään 
ovat pitkälti osuuskuntaa muistuttavia. 

Ehdotusta vastaava menettely on myös sää
detty mahdolliseksi muutettaessa avoin yhtiö 
tai kommandiittiyhtiö osakeyhtiöksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti sen hyväksymisen ja vahvistamisen jäl
keen. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Yhteisön muodossa tapahtuvaan elinkeinon 
ja muun taloudellisen toiminnan harjoittami
seen on tarjolla lähinnä avoin yhtiö, komman
diittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta, sekä 
näistä johdetut eräät erityiset yhteisötyypit, 
joista kaikista on lainsäädännössä omia sään
nöksiään. Näiden lisäksi taloudellista toimin
taa harjoitetaan jossain määrin myös erilaisten 
yhdistysten muodossa. Eräät taloudellista toi
mintaa harjoittamaan perustetuista yhdistyk
sistä ovat sellaisia, että niiden olemassaolo ja 
toiminta perustuu niitä koskevaan erityislain
säädäntöön, kun taas osa yhdistyksistä on 
sellaisia, joiden toiminnasta ei erityistä lainsää
däntöä ole, mutta jotka on kuitenkin merkitty 
kaupparekisteriin elinkeinonharjoittajina. Näi
den lisäksi taloudellista toimintaa harjoitetaan 
eräissä tapauksissa yhdistysrekisteriin merkityn 
aatteellisen yhdistyksen puitteissa, jolloin siis 
toiminnan painopiste on syystä tai toisesta 
siirtynyt aatteellisesta toiminnasta taloudelli
seen. 

Taloudellista toimintaa harjoittavista yhdis
tyksistä - niiden perustamisesta ja toiminnas
ta - ei ole annettu yleisiä, kaikkia yhdistyksiä 
koskevia säännöksiä. Kysymys tällaisen yleis
lain aikaansaamisesta on kylläkin eri aikoina 
ollut esillä. Tarvetta lain säätämiseen tunnet
tiin varsinkin aikaisempina aikoina, kun erityi
sistä yhdistystyypeistä ei vielä ollut omaa lain
säädäntöä. Laajimmin kysymystä on käsitelty 
vuodelta 1958 olevassa taloudellisten yhdistys
ten komitean mietinnössä (komiteanmietintö 
1958:28). Komitea asetettiin sen jälkeen kun 
eduskunta oli vuonna 1954 hyväksyessään uu
den osuuskuntalain (247/54) lausunut toivo
muksen siitä, että tarve taloudellisia yhdistyk
siä koskevan lain aikaansaamisesta tutkittaisiin 
ja että asiasta annettaisiin esitys eduskunnalle, 
jos se osoittautuu aiheelliseksi. Mainitun komi
tean enemmistö katsoi, ettei taloudellisista yh
distyksistä ole huolimatta eräistä lain puuttu
misesta aiheutuvista haitoista tarvetta laatia 
omaa yleistä lakia. Sittemmin kysymystä käsi-

teltiin vielä vuodelta 1969 olevassa toiminimila
kikomitean mietinnössä (komiteanmietintö 
1969:B 102), jossa ehdotettiin säädettäväksi 
suppea, kolme pykälää käsittävä laki kauppa
rekisteriin merkittävistä taloudellisista yhdis
tyksistä. Mietintö ei kuitenkaan tältä osin joh
tanut lainsäädäntöön. 

Kuten edellä on todettu, lainsäädännössä on 
säännöksiä eräistä erityistarkoituksia varten 
olevista yhdistyksistä, joiden perustaminen 
saattaa olla pakollistakin, kun tietyt edellytyk
set täyttyvät. Tällaisia erityisiä yhdistystyyppe
jä ovat esimerkiksi keskinäiset vahinkovakuu
tusyhdistykset, kalastus kunnat, uittoyhdistyk
set, paliskunnat ja kauppakamarit. Oma lakin
sa on osuuskunnasta, jota myös yleensä pide
tään taloudellisena yhdistyksenä. Taloudellisen 
toiminnan harjoittaminen sellaisen yhteenliitty
män puitteissa, jota lainsäädäntö ei pidä mi
nään yhteisönä, ei sinänsä ole kiellettyä, mutta 
tällainen yhteenliittymä ei nykyisin voi saavut
taa oikeuskelpoisuutta - sitä ei pidetä itsenäi
senä oikeushenkilönä. Tämä johtuu siitä oi
keudessamme vallitsevasta periaatteesta, jonka 
mukaan yhteenliittymä tunnustetaan oikeus
henkilöksi, eli se voi saada nimiinsä oikeuksia 
ja velvoitteita vain, kun tietyt laissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät. Muita kuin lain tunte
mia oikeushenkilöitä ei voida perustaa. Tästä 
huolimatta Suomessa on olemassa joukko tä
mäntyyppisiä yhdistyksiä, joille oikeusjärjestys 
on aikanaan tunnustanut oikeuskelpoisuuden 
muun muassa sallimalla niiden merkitsemisen 
kaupparekisteriin. Nykyisellään tällaisia yhdis
tyksiä on kaupparekisterissä enää vajaa 20 
kappaletta. Nämä ovat alueellisia puhelin
yhdistyksiä, teollisuuden eri alojen myyntiyh
distyksiä sekä autojen tilauskeskustoimintaa 
harjoittavia yhdistyksiä. Kaupparekisteriin ei 
enää ole merkitty uusia laissa sääntelemättö
miä yhdistyksiä. 

Aatteellisista yhdistyksistä on oma lakinsa, 
vuonna 1919 yhdistyksistä annettu laki, jonka 
uudistamisesta on keväällä 1988 annettu edus
kunnalle hallituksen esitys (hall.es. n:o 64/ 
1988 vp.). Voimassa olevan yhdistyslain mu-
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kaan lakia ei sovelleta yhteenliittymiin sem
moista toimintaa varten, joka tarkoittaa voiton 
taikka muun välittömän taloudellisen ansion 
hankkimista siihen osallisille taikka joka muu
ten on pääasiallisesti taloudellista laatua. Yh
distys saa kuitenkin harjoittaa elinkeinoa tai 
muuta ansiotoimintaa sikäli kuin sen säännöis
sä on siitä määrätty. Kun laissa ei ole tarkem
min määritelty, mitä toiminnan taloudellisella 
laadulla tarkoitetaan, on rekisterikäytännöllä 
tässä suhteessa määräävä vaikutus. Käytännös
sä on katsottu, että yhdistys on taloudellisesta 
toiminnastaan huolimatta aatteellinen, jos toi
minnasta koituvat tulot käytetään yhdistyksen 
aatteellista toimintaa varten, kunhan taloudel
linen toiminta ei muodostu yhdistyksen pää
asialliseksi toiminnaksi. Aatteellisen yhdistyk
sen tarkoituksena saattaa olla jäsenten talou
dellisen toiminnan välillinen edistäminen. 
Myöskään jäsenalennusten myöntämistä esi
merkiksi yhdistyksen välittämistä tavaroista tai 
sen tuottamista palveluista, vaikka yhdistyksen 
jäsenille koituu siitä hyötyä, ei ole sinänsä 
katsottu aatteelliselta yhdistykseltä kielletyksi 
toiminnaksi. Koska yhdistyksen tarkoituksen ei 
tarvitse olla yleishyödyllinen, on olemassa yh
distyksiä, jotka toimintansa puolesta ovat lä
hellä osuuskuntamuotoa: yhdistyksen toiminta 
saattaa tukea jäsenten elinkeinoa tai taloutta ja 
jäsenille saattaa koitua hyötyä yhdistyksen pal
velujen käytöstä. 

Tämän tyyppisiä yhdistysrekisteriin merkit
tyjä aatteellisia yhdistyksiä ovat lähinnä eräät 
maatalouselinkeinon piirissä eri puolilla maata 
toimivat keinosiemennysyhdistykset, joissa on 
jäseninä yhteensä yli 80 000 karjanomistajaa. 
Näiden yhdistysten tarkoituksena on alunperin 
ollut karjanjalostuksen edistäminen ja tukemi
nen yleensä, mutta toiminta on sittemmin tar
koituksenmukaisuussyistä muuttunut pääasias
sa yhdistysten tarjoamien palvelusten myynnik
si yhdistysten jäsenistölle. Muutokseen on osal
taan ollut syynä niin sanottujen sonniosuus
kuntien toiminnan lopettaminen ja vastaavan 
toiminnan siirtyminen keinosiemennysyhdis
tyksille. 

Voimassa oleva yhdistyslaki edellyttää siis 
yhdistyksen taloudellisen toiminnan - sen 
hyödyllisyydestä ja mielekkyydestä riippumatta 
- pysyitämistä yhdistyksen sivutoimintana. 
Jos taloudellinen toiminta tulee yhdistyksen 
pääasialliseksi toiminnaksi - huolimatta siitä, 
että yhdistyksen aatteelliset tavoitteetkin talou
dellisella toiminnalla parhaiten tulevat tyydyte-

tyksi - ei yhdistykseen enää yhdistyslain sana
muodon mukaan olisi sovellettava mainittua 
lakia. Käytännössä tämä merkitsee, että tällai
nen yhdistys voidaan yhdistyslain 21 §:n nojal
la viime kädessä jopa lakkauttaa yleisen syyttä
jän tai yhdistyksen jäsenen vaatimuksesta. La
ki ei nykyisellään sisällä mahdollisuutta muut
taa yhteisömuotoa tosiasiallista toimintaa vas
taavaksi ja säilyttää samalla yhteisön oikeus
henkilöllisyys. 

2. Muutoksen syyt 

Vallitseva tilanne ei ole tyydyttävä taloudel
lista toimintaa harjoittavien aatteellisten yhdis
tysten ja laissa sääntelemättömien taloudellis
ten yhdistysten osalta. 

Yhdistyslain säännökset soveltuvat huonosti 
yhdistyksen toimintaan silloin, kun yhdistyk
sen tarkoitus on muuttunut aatteellisesta talou
delliseksi. Lisäksi tilanne on tällaiselle yhdis
tykselle itselleen hankala, koska sen toiminta 
saattaa olla itseasiassa sellaista, jota varten 
aatteellista yhdistystä ei voitaisi perustaa, ja 
yhdistys voitaisiin periaatteessa jopa lakkaut
taa. Tilanne on epätyydyttävä myös siinä mie
lessä, että taloudellisen toiminnan harjoittami
sesta aatteellisen yhdistyksen muodossa saattaa 
aiheutua riskejä yhdistyksen sopimuskumppa
neille tai velkojille, kun yhdistyslain säännök
siä ei ole laadittu taloudellista toimintaa silmäl
lä pitäen. Yhdistyksellä ei esimerkiksi edellyte
tä olevan erityistä pysyvää omaa pääomaa, 
mutta toisaalta yhdistyksen jäsenillä ei kuiten
kaan ole henkilökohtaista vastuuta yhdistyksen 
sitoumuksista. Käytännön vaikeudet taloudelli
sen toiminnan harjoittamisesta aatteellisen yh
distyksen muodossa johtuvat muun muassa 
siitä, että yhdistystä ei verotuksessa voida käsi
tellä samalla tavalla kuin muita elinkeinotoi
mintaa harjoittavia yhteisöjä. Elinkeinotoimin
taa harjoittava yhdistys joutuu useimmissa ta
pauksissa maksamaan varallisuusveroa omai
suudestaan kun taas esimerkiksi osakeyhtiöt ja 
osuuskunnat eivät ole varallisuusverovelvolli
sia. Samoin tällaisen yhdistyksen jäseniltään 
perimiä maksuja käsitellään verotuksessa vero
tettavina tuloina eikä pääoman sijoituksina, 
joista taas tuloveroa ei makseta. Yhdistyksellä 
ei yleensä ole mahdollisuutta kerätä jäsenistöl
tään muullakaan tavoin pääomasijoituksiksi 
katsottavia panoksia. Tämä rajoittaa käytän
nössä toiminnan sellaista kehittämistä, joka 



1988 vp. - HE n:o 220 5 

vaatisi jäseniltä kerättävää pääomaa. Myös
kään elinkeinotoiminnassa tarpeellisten mää
räysten ottaminen yhdistyksen sääntöihin ei 
yleensä ole mahdollista. 

Laissa sääntelemättömien taloudellisten yh
distysten itsensä piirissä niitä koskevien sään
nösten puuttumista ei ole pidetty erityisenä 
ongelmana. Yhdistykset ovat voineet järjestää 
toimintansa pitkälti haluamallaan tavalla. To
sin sääntelemättömyydestä saattaa aiheutua 
yhdistyksille itselleen joitakin haittoja, jotka 
johtuvat yleensä siitä, että säännösten sovelta
minen ja viranomaisten suhtautuminen yhdis
tyksiin ei ole tarkasti ennakoitavissa, kun sään
nöksissä ei yleensä mainita taloudellista yhdis
tystä. Myös yhdistyksen sisäisessä toiminnassa 
saattaa aiheutua ongelmia sen vuoksi, ettei 
yhdistyksen säännöissä ole voitu ottaa huo
mioon kaikkia esiintulevia tilanteita. 

Yleiseltä kannalta taloudellisten yhdistysten 
sääntelemättömyydestä ei ole käytännössä ai
heutunut ongelmia. Vallitsevaa tilannetta voi
daan kuitenkin eräissä suhteissa pitää epätyy
dyttävänä. Yhdistyksen ja ulkopuolisten, esi
merkiksi sopimuskumppanien tai velkojien, 
kesken saattaa ilmetä epätietoisuutta siitä, 
minkälaisten normien mukaan mahdollinen rii
ta ratkaistaan. Eräs avoin kysymys on esimer
kiksi se, mikä on vastuu yhdistyksen puolesta 
tehdyistä sitoumuksista - vastaako sitoumuk
sista vain yhdistys vai ovatko myös sitoumuk
sen tehneet tai kaikki yhdistyksen jäsenet sitou
muksesta vastuussa. 

3. Ehdotetut muutokset 

Edellä käsiteltyjen epäkohtien korjaamiseksi 
ehdotetaan tehtäväksi mahdolliseksi muuttaa 
sekä taloudellista toimintaa harjoittava aatteel
linen yhdistys että kaupparekisteriin merkitty, 
laissa sääntelemätön taloudellinen yhdistys 
osuuskunnaksi suoraan ilman erillistä yhdis
tyksen purkamista ja uuden osuuskunnan pe
rustamista. Tämä merkitsisi yhteisön sinänsä 
säilymistä muutoksesta huolimatta samana yh
teisönä, kyseessä olisi vain sen oikeudellisen 
muodon muuttaminen. Yhdistyksessä tehtävä 
muuttamispäätös korvaisi yhdistyksen purka
mispäätöksen ja sopimuksen osuuskunnan pe
rustamisesta. Avoimesta yhtiöstä ja komman
diittiyhtiöstä annetun lain (389/88) mukaan on 
vastaavanlainen yhteisömuodon suora muutta
minen mahdollista muutettaessa avoin yhtiö 

kommandiittiyhtiöksi tai päinvastoin sekä 
muutettaessa avoin yhtiö tai kommandiittiyh
tiö osakeyhtiöksi. 

Yhdistysrekisteriin merkittyjen aatteellisten 
yhdistysten kohdalla on ehdotuksessa lähdetty 
siitä, että jos yhdistyksen toiminta on käytän
nössä osuuskuntamaista eli jäsenten talouden
pitoa tai elinkeinotoimintaa tukevaa, jota si
nänsä voidaan pitää hyväksyttävänä, ei ole 
tarpeen ylläpitää rajoituksia, jotka estävät yh
teisömuodon muuttamisen mahdollisimman 
yksinkertaisin menettelymuodoin sellaiseksi, 
joka parhaiten vastaa yhteisön tosiasiallista 
luonnetta. Kun osuuskuntakin on tarkoitettu 
henkilöyhteisöksi, taloudellisen yhdistyksen 
muodoksi, joka lähtökohdiltaan saattaa olla 
varsin aatteellinen, joskin sen tarkoitusperät 
pyritään saavuttamaan taloudellisella toimin
nalla, ei osuuskunnaksi muuttaminen välttä
mättä merkitse luopumista yhdistyksen alkupe
räisistä aatteellisista päämääristä. Muuttamis
tarve tullee yhdistyksessä ajankohtaiseksi sil
loin, kun toiminnan painopiste on siirtynyt tai 
on tarkoituksenmukaista siirtää aatteellisen 
tarkoituksen toteuttamisesta jäsenistön talou
denpidon tai elinkeinon tukemiseen. 

Toisin kuin laissa sääntelemätöntä taloudel
lista yhdistystä, aatteellista yhdistystä ei yleen
sä liene edes mahdollista muuttaa osuuskun
naksi siten, että yhdistys purettaisiin ja tilalle 
perustettaisiin osuuskunta. Tällaisen muutta
misen mahdottomuus aatteellisen yhdistyksen 
kohdalla johtuu siitä, ettei yhdistyksen varalli
suutta voimassa olevien yhdistyslain periaattei
den mukaan voida yleensä käyttää vastaavan 
osuuskunnan perustamiseen, jonka jäseniksi 
yhdistyksen jäsenet siirtyisivät. Yhdistyslain 
1 §:stä nimittäin seuraa, ettei aatteellista yhdis
tystä voida perustaa voiton tai muun taloudel
lisen edun hankkimiseksi jäsenille, eikä tätä 
kieltoa voida kiertää myöskään sellaisilla sään
tömääräyksillä, joiden mukaan yhdistyksen va
rallisuus sen purkautuessa tulisi tavalla tai 
toisella sen jäsenille. Yhdistyksen sääntöjen 
määräys sen varojen siirtymisestä yhdistyksen 
jäsenten perustarnalle osuuskunnalle tekisi 
mahdolliseksi myös varojen jakamisen suoraan 
jäsenille viimeistään osuuskunnan purkautues
sa. 

Edellä todetun mukaisesti mahdollisuuden 
muuttaa yhdistys osuuskunnaksi tulisi koskea 
myös laissa sääntelemättömiä taloudellisia yh
distyksiä. Tällaisen tilaisuuden varaaminen 
näille yhdistyksille olisi johdonmukaista lain-
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säätäjän ja viranomaisten aikaisempien kan
nanottojen kanssa: taloudellisista yhdistyksistä 
ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää omaa yleis
lakia, mikä liittyy siihen, ettei tällaista yhteisö
muotoa pidetä yhteiskunnassa tarpeellisena. 
Lain tuntemien nykyisten yhteisömuotojen on 
katsottu riittävän taloudellisen yhteistoiminnan 
erilaisiin tarpeisiin. Myöskään kaupparekiste
riin ei enää ole merkitty uusia taloudellisia 
yhdistyksiä. 

Taloudellinen yhdistys voi tosin nykyisinkin 
muuttaa yhteisömuotonsa purkautumisen ja 
uuden yhteisön perustamisen kautta. Se, ettei 
tätä mahdollisuutta ole käytännössä käytetty 
hyväksi, johtunee paitsi siitä, ettei yhdistyksen 
sääntelemättömyydestä aiheutuvia haittoja 
näissä yhdistyksissä ole pidetty erityisen vaka
vina, myös siitä, että voimassa olevat verotus
säännökset estävät käytännössä tällaisen me
nettelyn. Jos nimittäin yhteisömuodon muutta
minen edellyttää erillistä purkamista ja uuden 
yhteisön perustamista, tilannetta arvostellaan 
verotuksessa elinkeinoverolain (360/68) 51 §:n 
3 momentin mukaisesti, mikä merkitsee sitä, 
että purkautuvan yhdistyksen viimeisessä vero
tuksessa katsotaan yhdistyksen saaneen vero
nalaisena luovutushintana siltä osuuskunnalle 
siirtyvän omaisuuden alkuperäistä hankintame
noa tai sitä alhaisempaa todennäköistä luovu
tushintaa vastaavan määrän. Asiallisesti tämä 
johtaa tehtyjen poistojen palautumiseen tuloon 
ja varausten purkautumiseen, jolloin yhteisö 
joutuisi muutosvaiheessa maksamaan veroa tu
losta, jota se tai sen jäsenet eivät käytännössä 
ole saaneet. Vastaava säännös on ehdotettu 
otettavaksi lain 51 b §:ksi mainitun lain muut
tamista koskevassa hallituksen esityksessä 
(hall.es. n:o 110/1988 vp.). Tarkoituksena on 
kuitenkin myös pysyttää edelleen voimassa pe
riaate, jonka mukaan yhteisön ei katsota vero
tuksessa purkautuvan yritysmuodon muuttami
sen yhteydessä, kun muuttaminen tapahtuu 
sitä koskevan lain nojalla. 

Jäsenmäärältään suurissa yhdistyksissä, ku
ten esimerkiksi puhelinyhdistyksisä, muutok
sen toteuttaminen yhdistyksen purkamisen ja 
osuuskunnan perustamisen kautta olisi myös 
käytännössä hyvin hankalaa sen vuoksi, että 
yhdistyksen jäsenistö ei tässä menettelyssä siir
ry itsestään osuuskunnan jäsenistöksi. Osuus
kuntalain 19 §:n mukaan nimittäin jokaisen 
jäseneksi haluavan on haettava jäseneksi pää
syä osuuskunnan hallitukselta, jollei ole toimi
nut osuuskunnan perustajana. 

Taloudellisista yhdistyksistä useat täyttävät 
jo nykyisellään osuuskunnan tunnusmerkit 
pääpiirteissään. Esimerkiksi yksityisissä puhe
linlaitoksissa on tälläkin hetkellä sekä taloudel
lisen yhdistyksen muodossa toimivia että 
osuuskuntia ja osakeyhtiöitä. 

4. Valmisteluvaiheet 

Oikeusministeriö asetti keväällä 1983 työryh
män, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus, 
jolla tehdään mahdolliseksi taloudellisen yhdis
tyksen suora muuttaminen osuuskunnaksi. Tä
tä ennen 1970-luvun lopulla oli kaksi maata
louselinkeinoa edustavaa järjestöä tehnyt asiaa 
koskevan aloitteen oikeusministeriölle. Maini
tussa työryhmässä oli edustus oikeusministe
riön lisäksi patentti- ja rekisterihallituksesta 
samoin kuin osuustoiminnan ja puhelinyhdis
tysten piiristä. Työryhmä sai syksyllä 1985 
valmiiksi hallituksen esityksen muotoon laadi
tuo ehdotuksen laiksi, jonka nojalla kauppare
kisteriin merkitty taloudellinen yhdistys samoin 
kuin sellainen aatteellinen yhdistys, jonka toi
minta tukee jäsenten taloudenpitoa tai elinkei
noa ja jonka palveluksia jäsenet käyttävät 
hyväkseen, voitaisiin muuttaa osuuskunnaksi 
ilman erillistä yhdistyksen purkamista ja 
osuuskunnan perustamista. 

Ehdotuksesta antoivat pyynnöstä lausunton
sa valtiovarainministeriö, kauppa- ja teolli
suusministeriö, patentti- ja rekisterihallitus, ve
rohallitus, Keinosiemennysyhdistysten Liitto 
r.y., Keskuskauppakamari, KHT-yhdistys r.y., 
Pankkien neuvottelukunta, Pellervo-Seura 
r.y., Puhelinlaitosten Liitto r.y., Suomen 
Asianajajaliitto, Teollisuuden Keskusliitto r.y. 
sekä Tilintarkastajayhdistys HTM r.y. Useim
mat lausunnonantajat pitivät yhteisömuodon 
muuttamismahdollisuuden varaamista yhdis
tyksille tarpeellisena ja ehdotusta kannatetta
vana. Eräät lausunnonantajat esittivät, että 
myös yhdistyksen osakeyhtiöksi muuttaminen 
olisi tehtävä mahdolliseksi. 

Ehdotuksen yksityiskohtien osalta huomiota 
kiinnitettiin muun muassa päätöksentekojär
jestykseen päätettäessä osuuskunnaksi muutta
misesta. Puhelinlaitosten Liitto r. y. viittasi 
muuttamispäätöksen aikaansaamisen vaikeu
teen niissä puhelinyhdistyksissä, joissa jäsenel
lä voi olla useita ääniä, kun taas osuuskunnas
sa jokaisella jäsenellä voi olla vain yksi ääni. 
Useat lausunnonantajat pitivät tärkeänä sen 
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selventämistä, että yhteisömuodon muuttami
sesta ei saa koitua verotusseuraamuksia. 

Hallituksen esitys on laadittu työryhmän 
ehdotuksen ja siitä saatujen lausuntojen poh
jalta oikeusministeriössä. 

5. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksen toteuttamisella ei ole organisa
torisia vaikutuksia. Myös taloudelliset vaiku
tukset jäävät vähäisiksi, koska yhteisömuodon 
muuttamismahdollisuutta hyväkseen käyttäviä 
yhdistyksiä ei lukumääräisesti ole paljon ja 
koska yhdistyksen osuuskunnaksi muuttumi
sella ei ole sanottavaa vaikutusta esimerkiksi 
yhdistyksiltä perittävien verojen määrään. Yh
teisömuodon muuttaminen vastaamaan tosi
asiallista tilannetta ja yhteisön verotuksellisen 
aseman selkiintyminen helpottavat toimintaa 
sekä yhdistyksissä että viranomaisissa. 

6. Muut asiaan vaikuttavat sei
kat 

Eduskunnalle on annettu yhdistyslain uudis
tamista koskeva edellä mainittu hallituksen 
esitys. Esityksessä yhdistyslainsäädännön so-

veltamisala on pysytetty voimassa olevan oi
keuden mukaisena ja aatteellisten yhdistysten 
mahdollisuudet harjoittaa taloudellista toimin
taa miltei ennallaan. Voidaan olettaa, että nyt 
ehdotettu laki vastaisuudessa yhdistyslainsää
dännön uudistamisen jälkeenkin on tarpeelli
nen niissä edellä kuvatuissa tilanteissa, joissa 
painopiste yhdistyksen toiminnassa on siirty
mässä taloudellisen toiminnan suuntaan. 

Uudella yhdistyslailla on myös tarkoitus jon
kin verran helpottaa yhdistyksen sääntöjen 
muuttamista muun muassa silloin kun muutos 
koskee jäsenen äänimäärää. Näillä muutoksilla 
olisi vaikutusta myös tehtäessä päätöstä yhdis
tyksen osuuskunnaksi muuttamisesta. 

Nyt ehdotettua vastaava yhteisömuodon 
muuttaminen on tarkoitus tehdä mahdolliseksi 
myös muutettaessa osuuskunta osakeyhtiöksi. 
Tätä koskeva ehdotus sisältyy oikeusministeri
össä valmisteltavana olevaan osuuskuntalain 
muutosehdotukseen, josta on saatu laintarkas
tuskunnan lausunto. 

Leimaverolakia on tarkoitus erikseen muut
taa niin, että leimavero ilmoitettaessa yhteisö
muodon muuttaminen kaupparekisteriin mää
räytyisi samalla tavoin kuin perusilmoituksesta 
perittävä leimavero. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälässä määriteltäisiin lain sovelta
misala eli mitkä yhdistykset voitaisiin lain 
säännösten nojalla muuttaa osuuskunniksi. 

Laki mahdollistaisi ensinnäkin aatteellisen 
yhdistyksen muuttamisen osuuskunnaksi tie
tyin edellytyksin. Perusedellytys on, että yhdis
tys on yhdistysrekisteriin merkitty. Rekisteröi
mätön yhdistys ei voimassa olevan oikeuden 
mukaan ole oikeushenkilö eikä sillä ole oikeus
kelpoisuutta. Tällaisen yhdistyksen jäsenet voi
vat siten vapaasti päättää osuuskunnan perus
tamisesta ja yhdistyksen käytössä olleen varal
lisuuden siirtämisestä osuuskuntaan ilman lain 
säännöstäkin. 

Rekisteröityjen aatteellisten yhdistysten osal
ta osuuskunnaksi muuttaminen edellyttäisi, et
tä yhdistyksen toiminta tukee jäsenten talou
denpitoa tai heidän elinkeinoaan ja että jäsenet 
käyttävät yhdistyksen palveluja hyväkseen. 
Muuttamisedellytykset olisivat siten lähinnä 
yhdistyksen käytännön toimintaan liittyviä. 
Pykälässä käytetyt sanonnat vastaavat osuus
kuntalain 1 §:ssä määriteltyjä osuuskunnan 
tunnusmerkkejä sillä poikkeuksena, että yhdis
tyksen tarkoituksena ei tarvitsisi olla taloudelli
sen toiminnan harjoittaminen, mikä yhdistys
lain mukaan ei ole aatteellisissa yhdistyksissä 
mahdollistakaan. Tarkoituksena on varata 
muuttamismahdollisuus aatteellisista yhdistyk
sistä sellaisille, jotka käytännön toimintansa 
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perusteella jo ovat tavalla tai toisella osuus
kuntamaisia. Muuttaminen saattaisi pykälässä 
ehdotettujen edellytysten mukaan tulla kysy
mykseen sellaisessakin yhdistyksessä, jossa jä
senistön taloudenpidon tai elinkeinon tukemis
ta tarkoittava toiminta on ollut vain välillistä 
ja aatteellisuuteen pohjautuvaa. Ellei yhteisö
muodon muuttamiseen pyrkivä yhdistys täytä 
pykälässä edellytettyjä toimintavaatimuksia, 
yhdistyksellä ei liene asiallisesti perusteltua tar
vetta muuttamiseen, vaan kysymys lienee täl
löin useimmiten joidenkin muiden tarkoituspe
rien toteuttamisesta, joita laissa ei ole syytä 
hyväksyä muutoksen perusteiksi. 

Laki voisi tulla sovellettavaksi lähinnä kah
teen eri aatteellisen yhdistyksen tyyppiin. Se 
soveltuisi ensinnäkin sellaiseen yhdistykseen, 
jossa taloudellinen toiminta jäsenistön palvele
miseksi pykälässä tarkoitetulla tavalla on 
muuttunut yhdistyksen pääasialliseksi toimin
tamuodoksi. Toisaalta muuttamismahdolli
suutta voisi käyttää hyväkseen myös yhdistys, 
jossa jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 
tukeminen tapahtuu enemmänkin aatteellisena 
kuin taloudellisena pidettävän toiminnan kaut
ta. 

Kun pykälää sovellettaessa harkitaan sitä, 
täyttääkö yhdistyksen toiminta laissa asetetut 
vaatimukset, ei ole syytä tulkita soveltamise
dellytyksiä liian suppeasti. Yhteisömuodon 
muutoksen olisi kuitenkin oltava luonnollinen 
jatko yhdistyksen toimintaan, jotta muutos 
olisi perusteltavissa. Näin ollen ei ole syytä 
hyväksyä sellaisen yhdistyksen yhteisömuodon 
muuttamista, johon osuustoiminnan periaat
teet eivät ollenkaan sovi. 

On selvää, että yhteisömuodon muuttamista 
haluavien yhdistysten kaikki alkuperäiset ta
voitteet eivät osuuskuntamuodossa aina tule 
saavutetuiksi, vaikka estettä sinänsä ei ole sille, 
että osuuskunnan sääntöihin kirjataan myös 
yhteisön aatteellisia tavoitteita. Yhteisön alku
peräinen tarkoitus muuttuu välttämättä aina
kin jonkin verran yhteisömuodon muuttamisen 
seurauksena. Toisaalta yhdistykselle säännöis
sä määrätty tarkoituskaan ei nauti yhdistyslain 
mukaan sellaista suojaa, etteikö sitäkin voitaisi 
tarpeen vaatiessa muuttaa. Kun lisäksi yhteisö
muodon muuttaminen vaatii sääntöjen muutta
mistilannetta vastaavaa määräenemmistön 
kannatusta yhdistyksen jäsenkunnassa, joka 
parhaiten voi ratkaista tämän tyyppiset tarkoi
tuksenmukaisuuskysymykset, voidaan laissa 
olevat muuttamisedellytykset rajoittaa koske-

maan vain eräitä vaadittavia toiminnan pääpe
riaatteita. 

Laki tekisi mahdolliseksi myös kaupparekis
teriin merkityn, laissa sääntelemättömän talou
dellisen yhdistyksen yhteisömuodon muuttami
sen. Aatteellinen yhdistys, joka harjoittaa elin
keinoa ja sen vuoksi on merkitty kaupparekis
teriin, ei olisi lainkohdan tarkoittama taloudel
linen yhdistys, vaan siihen olisi kaupparekiste
riin merkitsemisestä huolimatta sovellettava, 
mitä pykälässä on säädetty yhdistysrekisteriin 
merkitystä yhdistyksestä. Taloudellisten yhdis
tysten osalta ei lain soveltamiselle ole asetettu 
yhteisömuodon ohella muita edellytyksiä. Siten 
tällaiset yhdistykset voisivat muuttua osuus
kunniksi riippumatta siitä, onko toiminta ollut 
tai muuttunut osuuskuntamaiseksi. Olemassa 
olevista taloudellisista yhdistyksistä osa har
joittaa toimintaa, joka hyvin soveltuisi harjoi
tettavaksi osuustoiminnallisessa muodossa, 
kun taas osa toimii aloilla, joilla yhdistysmuo
toa edelleenkin on tarkoituksenmukaisinta 
käyttää. Koska ei ole pätevää syytä rajoittaa 
viimeksi mainittujenkin yhdistysten mahdolli
suuksia siirtyä laissa sääntelemättömästä ja 
oikeudellisesti monessa suhteessa epäselvästä 
yhteistoimintamuodosta laissa säänneltyyn, 
yleisesti tunnettuun yhteisömuotoon, pykälässä 
säädettäviksi ehdotetut toiminnalliset edelly
tykset on rajoitettu koskemaan vain aatteellisia 
yhdistyksiä. 

Osuuskunnassa tulee olla sekä sitä perus
tettaessa että sen jälkeen vähintään viisi jäsen
tä, jollei kysymys ole osuuskunnasta, jonka 
jäsenistä enemmistön tulee olla yhteisöjä, jol
loin riittää kolme jäsentä. Näin ollen myös 
yhdistyksen osuuskunnaksi muuttaminen edel
lyttää, että yhdistyksessä on vähintään edellä 
sanottu määrä jäseniä. 

2 §. Päätös yhdistyksen muuttamisesta 
osuuskunnaksi olisi pykälän 1 momentin mu
kaan tehtävä samassa järjestyksessä kuin missä 
yhdistyksen sääntöjä on muutettava. Aatteelli
sissa yhdistyksissä sääntöjen muuttaminen ja 
yhdistyksen purkaminen edellyttää, että vähin
tään kolme neljäsosaa kaikista äänestyksessä 
annetuista äänistä on päätöstä kannattanut, 
jollei yhdistyksen säännöissä ole muuta mää
rätty. Säännöissä voi olla asetettu mainittua 
joko lievempiä tai ankarampia edellytyksiä 
muutos- tai purkamispäätöksen tekemiselle. 
Jos asiasta on yhdistyksen säännöissä määräys, 
sitä on myös yhteisömuodon muuttamisesta 
päätettäessä noudatettava. Muutoksesta päät-
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täminen kuuluu yleensä yhdistyksen kokouk
selle, mutta yhdistyksen säännöistä voi myös 
johtua, että asiasta päättävät yhdistyksen val
tuutetut taikka että asian johdosta on toimitet
tava jäsenäänestys. Taloudellisissa yhdistyksis
sä sääntöjen muuttamiseen sovelletaan, mitä 
siitä on määrätty yhdistyksen säännöissä. 
Yleensä niissä edellytetään sääntöjen muutta
miseksi määräenemmistön kannatusta. 

Vaihtoehtoisena muutospäätöksen tekotapa
na voitaisiin harkita myös, että päätökseen 
olisi sovellettava yhdistyksen purkamisessa 
noudatettavaa menettelyä, koska asiassa aina
kin muodollisesti on kyse muustakin kuin 
sääntöjen muuttamisesta. Purkamiselle on saa
tettu asettaa yhdistyksen säännöissä ankaram
mat vaatimukset kuin sääntöjen muuttamiselle. 
Tätä vaihtoehtoa vastaan puhuu kuitenkin se, 
että muutoksessa ei ole asiallisesti kysymys 
yhteisön purkamisesta ja toiminnan lopettami
sesta, vaan pelkästään yhteisön ulkoisen, oi
keudellisen muodon muuttamisesta toiseksi yh
teisön säilyessä pääpiirteissään toiminnaltaan, 
varallisuudeltaan ja jäsenistöltään samana. 

Kolmas vaihtoehto olisi säätää tässä laissa 
edellytyksistä, joilla muutospäätös on tehtävis
sä. Tällöin edellytykset saattaisivat yksittäista
pauksessa olla joko lievemmät tai ankarammat 
kuin mitä yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen 
tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan. Kun 
toisaalta yhdistysten säännöissä ei yleensä eikä 
myöskään yhdistyslaissa ole tehty eroa sääntö
jen muuttamisen ja yhdistyksen purkamisme
nettelyn välillä, ei liene perusteita säätää yhtei
sömuodon muuttamispäätökselle edellisistä 
poikkeavaa päätöksentekojärjestystä. Lisäksi 
kaikille yhdistyksille sopivan muutospäätöksen 
tekomuodon löytäminen olisi vaikeaa yhdistys
ten monimuotoisuuden vuoksi. 

Pykälän 1 momentissa tarkoitettu päätök
sentekojärjestys saattaa joissakin tapauksissa 
merkitä, että muutoksen toteuttamiseen ei riitä 
yhdistyksen säännöissä tai yhdistyslaissa tar
koitetun määräenemmistön hyväksyminen, jos 
nimittäin muutos johtaisi esimerkiksi jonkun 
jäsenen osalta hänelle säännöissä turvatun 
edun tai hänen yhdenvertaisuutensa loukkauk
seen. Muutos edellyttää voimassa olevan yhdis
tyslain mukaan tässä tapauksessa asianomaisen 
jäsenen suostumusta. Tällaisesta tilanteesta 
saattaa olla kysymys esimerkiksi silloin, kun 
yhdistyksen jäsenen äänimäärä muutoksen joh
dosta pienenisi. Osuuskunnassahan voi kulla
kin jäsenellä olla vain yksi ääni, jollei kyse ole 
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pääasiassa yhteisöistä muodostuvasta osuus
kunnasta. Yhdistyksissä taas on säännöissä 
voitu määrätä, että jäsenillä on eri suuruinen 
määrä ääniä. Niinkuin edellä yleisperusteluissa 
on mainittu, hallituksen esityksessä uudeksi 
yhdistyslaiksi ehdotetaan helpotettavaksi sään
töjen muuttamista muun muassa silloin, kun 
muutos vaikuttaa jäsenten äänimääriin. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan myös sää
dettäväksi siitä, mistä kysymyksistä yhteisö
muotoa muutettaessa on päätettävä. Ehdotus 
vastaa tältä osin pitkälti osuuskunnan perus
tamisesta annettuja säännöksiä. Yhdistyksen 
kokouksessa olisi nimenomaisesti ja asianmu
kaisessa järjestyksessä todettava, että yhdistys 
muutetaan osuuskunnaksi. Ennenkuin muutos
päätös voi syntyä, on kuitenkin täytynyt saada 
aikaan ratkaisu siitä, minkälainen olisi osuus
kunta, joksi yhdistys muuttuisi. Osuuskuntaa 
perustettaessa on perustajien otettava osuus
kuntalain 4 §:n mukaan perustamiskirjaan 
osuuskunnan säännöt ja merkittävä perus
tamiskirjaan niiden perustajien osuusmaksujen 
lukumäärä, jotka osallistuvat osuuskuntaan 
useammalla kuin yhdellä osuusmaksulla. Eh
dotuksen mukaan muuttamispäätökseen kuu
luisi vastaavasti, että osuuskunnalle hyväksy
tään osuuskuntalain mukaisesti laaditut sään
nöt sekä, että kullekin jäsenelle tulevien osuus
maksujen määrä vahvistetaan. Sekä sääntöjen 
hyväksyminen että osuusmaksujen jakautumi
sesta päättäminen edellyttävät, että päätökset 
on tehty 1 momentin mukaisessa järjestykses
sä. 

Osuuskunnan sääntöihin otettavista seikoista 
säädetään osuuskuntalain 5 §:ssä. Osuuskun
nan tunnusmerkkeihin kuuluu, että sillä on 
kertyneistä osuusmaksuista muodostuva osuus
pääoma, jonka suuruus on kuitenkin edeltä 
käsin määräämätön, ja että jokainen jäsen 
osallistuu osuuskuntaan vähintään yhdellä 
osuusmaksulla. Osuusmaksun vähimmäismää
rästä ei osuuskuntalaissa ole säännöksiä, joten 
maksun suuruus on muuttamisesta päättävän 
kokouksen vapaasti määrättävissä. Osuuskun
talain 29 §:n mukaan säännöissä on myös 
määrättävä, onko osuusmaksu suoritettava yh
tenä vai useampana eränä ja minkä ajan ku
luessa sen viimeistään tulee olla suoritettu. 
Lisäksi voidaan määrätä, että puolet kunkin 
jäsenen osuusmaksusta lyhennetään käyttämäl
lä siihen jäsenelle tulevaa osuuskunnan ylijää
mää. 
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Yhdistystä osuuskunnaksi muutettaessa voi
daan osuusmaksun osalta menetellä ensiksikin 
siten, että osuusmaksut katsotaan kokonaisuu
dessaan suoritetuiksi, jolloin osuuskunnan kir
janpidossa osuuspääomaksi merkitään sääntö
jen mukaisten osuusmaksujen yhteismäärä. 
Tämä edellyttää tietenkin, että yhteisön netto
varallisuus on vähintään osuuspääoman suu
ruinen - ehdotuksen 4 §:n mukaanhan am
mattitilintarkastajan on annettava todistus sii
tä, että yhdistyksen varat riittävät suunnitellun 
osuuspääoman ja velan katteeksi. Toisena 
vaihtoehtona on, että osuusmaksuja ei merkitä 
kokonaan maksetuiksi, vaan että jäseniltä peri
tään säännöissä määrättävän ajan kuluessa 
loppuosa tai että loppuosa, tällöin kuitenkin 
enintään puolet, peritään käyttämällä siihen 
ylijäämää. Myös näissä tapauksissa suorite
tuiksi merkityillä osuusmaksuilla on oltava ka
te yhdistyksen varallisuudessa. 

Yhteisön kirjanpito ei katkea yhteisömuotoa 
muutettaessa. Sen sijaan muutos vaatii ainakin 
aatteellisten yhdistysten kohdalla joidenkin kir
janpidon erien nimikkeiden tarkistamista sekä 
mahdollisesti kirjanpitoerien uudelleen ryhmit
telyä osuuspääomaa muodostettaessa. Osuus
pääomaksi voidaan merkitä esimerkiksi yhdis
tyksen taseessa omaksi pääomaksi merkityt 
jäsenmaksu- tai liittymismaksurahastot, jos 
sellaisia on. Jollei yhdistyksellä ole sellaista 
omaisuutta, jota voitaisiin käyttää osuuspää
omaa muodostettaessa, on suunniteltua osuus
pääomaa vastaava määrä kerättävä jäseniltä. 
Yhdistyksellä saattaa olla sellaista käyttöomai
suutta, jonka osalta on mahdollista tehdä kir
janpidossa kirjanpitolain 18 §:n mukainen ar
vonkorotus. Tällaista arvonkorotuserää voi
daan kirjanpidossa noudatettujen periaatteiden 
ja osuuskuntalain 79 b §:n mukaisesti käyttää 
osuuskunnassa pakollisen vararahaston muo
dostamiseen. 

Sillä, miten osuusmaksut jakautuvat jäsen
ten kesken, on jäsenten kannalta keskeinen 
merkitys. Se määrää yhtäältä jäsenen mahdol
lisen maksuvelvollisuuden yhteisölle, jollei ko
ko osuusmaksua merkitä muutosvaiheessa suo
ritetuksi, ja toisaalta jäsenille tulevan jako
osuuden osuuskunnan purkautuessa sekä myös 
osuuden ylijäämästä, jos säännöissä on niin 
määrätty. Osuusmaksujen jakautumisesta pää
tettäessä on otettava huomioon, että jako ei 
saa loukata jäsenten yhdenvertaisuutta ilman 
asianomaisten suostumusta. Jos esimerkiksi 
yhdistyksen jäsenten maksusuoritukset yhdis-

tykselle ovat olleet vain tavanmukaisia ja yhtä 
suuria jäsenmaksuja, on myös osuusmaksut 
jaettava tasan. Jos taas jäsenmaksut ovat mää
räytyneet jonkin erityisen perusteen mukaan, 
lienee yleensä vastaavaa perustetta noudatetta
va osuusmaksuja jaettaessa. 

Osuusmaksujen jakautumista koskeva pää
tös sisältää samalla ajan tasalla olevan yhteisön 
jäseniä koskevan luettelon, jollaista osuuskun
nan hallituksen on osuuskuntalain 27 §:n mu
kaan jäsenistä pidettävä. Luettelon laatiminen 
ei ainakaan aatteellisissa yhdistyksissä edellytä 
sanottavaa lisätyötä, koska yhdistyksessäkin 
on tullut pitää jäsenluetteloa. 

Aatteellista yhdistystä osuuskunnaksi muu
tettaessa on vielä otettava huomioon ulkomaa
laisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osak
keita annetun lain (219/39) säännökset. Laissa 
säädetyt rajoitukset kiinteän omaisuuden ja 
osakkeiden hallintaan koskevat nimittäin myös 
osuuskuntaa, jollei sen sääntöihin ole otettu 
lain 3 b §:n mukaista määräystä jäsenten kan
salaisuudesta. 

Sen jälkeen kun osuuskunnalle on hyväksyt
ty säännöt ja osuusmaksujen jakautumisesta 
on päätetty, on yhdistyksen kokouksessa pykä
län 2 momentin mukaan suoritettava vastaavat 
valinnat, jotka myös osuuskuntaa perustettaes
sa ovat tarpeen. Tällöin on valittava osuuskun
nalle hallitus tai hallintoneuvosto, jos tämä 
sääntöjen mukaan asettaa hallituksen, samoin 
kuin vähintään kaksi tilintarkastajaa ja näille 
varamiehet. Näiden toimielinten valinnassa 
noudatettaisiin osuuskunnalle hyväksytyissä 
säännöissä tarkoitettua menettelyä. Siten toi
mielinten valinnassa ei enää ole kysymys itse 
muutospäätöksen tekemisestä eikä siihen sovel
leta 1 momentissa tarkoitettua päätöksenteko
järjestystä. Jos säännöissä ei ole määräyksiä 
valintamenettelystä, vaali tapahtuu osuuskun
talain säännösten mukaan. 

Muuttamispäätöksestä on laadittava aatteel
lisissa yhdistyksissä yhdistyslain mukainen 
pöytäkirja ja taloudellisissa yhdistyksissä nii
den säännöissä edellytetty pöytäkirja. Pykälän 
3 momentin mukaan tämä pöytäkirja vastaa 
osuuskunnan perustamiskirjaa, joka on osuus
kuntaa kaupparekisteriin ilmoitettaessa liitettä
vä alkuperäisenä rekisteri-ilmoitukseen. Pöytä
kirjaan tai sen liitteeksi on siten otettava 
osuuskunnalle hyväksytyt säännöt samoin kuin 
luettelo, josta käy ilmi kunkin osuuskunnan 
jäseneksi siirtyvän nimi sekä tälle tuleva osuus-
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maksujen määrä. Pöytäkirjaan on myös otetta
va toimielimiin valittuja henkilöitä koskevat 
tiedot. 

Yhdistyksen osuuskunnaksi muuttamista 
koskevaa päätöstä voidaan moittia kuten muu
takin yhdistyksen päätöstä ja tämä päätös 
saattaa olla mitätön samoilla edellytyksillä 
kuin muukin päätös. Jos yhdistyksen jäsen 
katsoo muutospäätöksen esimerkiksi Ioukkaa
van yhdenvertaisuuttaan ja päätöksen olevan 
siten mitätön, hän voi myös halutessaan saat
taa asian kaupparekisteriviranomaisen tietoon, 
jolloin tämä muutosta käsitellessään ottaa 
asian huomioon. Viranomainen voi tällöin 
päätyä rekisteröinnin epäämiseen, jolloin yh
distyksellä on mahdollisuus saada ratkaisu mi
tättömyysväitteeseen hakemalla muutosta pää
tökseen patentti- ja rekisterihallituksen valitus
osastolta. 

3 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi jä
senelle oikeus heti erota yhdistyksestä tai 
osuuskunnasta, jos hän ei hyväksy yhteisö
muodon muuttamista. Säännöksen tarkoituk
sena on, että ketään ei vastoin tahtoaan pako
teta jatkamaan jäsenenä osuuskunnassa. Sekä 
yhdistyksissä että osuuskunnissa jäsenillä on 
sinänsä aina oikeus erota yhteisöstä, mutta 
säännöissä eroamisen voimaantulolle on voitu 
asettaa irtisanomisaika. Ehdotus merkitsee, et
tä jäsenen eroaminen tulisi voimaan heti siitä, 
kun hän on toimittanut sitä koskevan ilmoituk
sen yhteisön hallitukselle. 

Oikeus erota tämän säännöksen nojalla ei 
edellytä, että asianomainen olisi nimenomaises
ti vastustanut esimerkiksi yhdistyksen kokouk
sessa yhteisömuodon muuttamista. Henkilö, 
joka ei ole ollut asiasta päättäneen toimielimen 
kokouksessa läsnä, voi erota säännöksen nojal
la. Jos muuttamispäätöksen ovat tehneet yh
distyksen valtuutetut tai vastaava toimielin, on 
tähän toimielimeen kuulumattomilla yhdistyk
sen jäsenillä niin ikään oikeus erota. 

Jäsenellä olisi oikeus erota jo heti sen jäl
keen, kun muuttamispäätös on tehty. Tällöin 
eroaminen tapahtuisi yhdistyksestä. Jäsenellä 
olisi myös mahdollisuus katsoa, toteutuuko 
muutos esimerkiksi silloin, kun päätöksen joh
dosta on nostettu moitekanne, ja erota vasta, 
jos muutos toteutuu. Pykälässä tarkoitettua 
eroamisoikeutta olisi kuitenkin tällöin käytet
tävä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhdistys on 
6 §:n mukaan muuttunut osuuskunnaksi. Ero
amisesta olisi tehtävä kirjallinen ilmoitus yh
distyksen tai osuuskunnan hallitukselle. 

Jos jäsen päättää erota vasta sen jälkeen, 
kun yhdistys on muuttunut osuuskunnaksi, 
hänellä on oikeus saada kohdaltaan suoritettu 
osuusmaksu takaisin. Ehdotuksen mukaan tä
hän oikeuteen sovellettaisiin kuitenkin osuus
kuntalain säännöksiä, mikä merkitsee, että 
osuusmaksua ei palauteta heti eroamisen yh
teydessä, vaan osuuskuntalain 30 §:n mukai
sesti vuoden kuluttua sen tilikauden päättymi
sestä, jonka aikana jäsenyys on lakannut. 
Myös palautettava määrä lasketaan noudattaen 
osuuskuntalain säännöksiä. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin kaupparekiste
rille yhteisömuodon muutoksesta tehtävästä il
moituksesta. Ilmoitusta tehtäessä olisi soveltu
vin osin noudatettava, mitä osuuskunnan pe
rustamisesta tehtävästä ilmoituksesta on sää
detty. Vaikka kaupparekisteriin jo merkittyjen 
yhdistysten kohdalla kyseessä onkin muutosil
moitus rekisterissä jo oleviin tietoihin, on il
moituksen sisältöön ja sen tekemiseen sovellet
tava pykälän mukaisesti perusilmoitusta koske
via säännöksiä. Vaikka uutta oikeushenkilöä ei 
yhteisömuotoa muuttamalla synnykään, on 
kaupparekisterissä yhteisöstä olevien tietojen 
vastattava uuden yhteisömuodon vaatimuksia. 
Ilmoituksesta ja sen tiedoista vastaa joko yh
distyksen kokouksessa taikka osuuskunnan 
hallintoneuvoston kokouksessa osuuskunnalle 
valittu hallitus. Kaupparekisterilain (129/79) 
16 §:n kuten myös osuuskuntalain 12 §:n 1 
momentin mukaan on hallituksen jokaisen var
sinaisen jäsenen allekirjoitettava ilmoitus. Jos 
joku näistä on estynyt ja varajäseniä on valit
tu, voi varajäsen allekirjoittaa ilmoituksen var
sinaisen jäsenen sijasta. Perusilmoituksen sisäl
löstä ja sen liitteistä säädetään kaupparekisteri
lain 10 §:ssä ja kaupparekisteriasetuksen (208/ 
79) 13 §:ssä. Mitä lainkohdissa on säädetty 
perustamiskirjasta, on vastaavasti sovellettava 
siihen pöytäkirjaan, joka laaditaan yhdistyk
sessä päätettäessä osuuskunnaksi muuttamises
ta. Jotta rekisteriviranomainen voisi todeta, 
onko muuttamispäätös aatteellisessa yhdistyk
sessä tehty asianmukaisella tavalla, on yhdis
tyksen yleensä syytä liittää ilmoitukseen sään
tönsä sekä ote yhdistysrekisteristä. 

Edellytyksenä yhdistyksen muuttamiselle 
osuuskunnaksi on sen ohella, mitä 1 §:n koh
dalla on sanottu osuuskunnaksi muuttuvan 
yhdistyksen toiminnasta, että yhdistyksen varat 
riittävät ainakin velkojen kattamiseen. Lain
kohdassa säädettäisiin, että kaupparekisteri
ilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, että 
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yhdistyksen varat riittävät tämän ohella myös 
osuuspääoman eli sen osuusmaksujen määrän 
katteeksi, joka osuuskunnan kirjanpitoon mer
kitään osuusmaksuista suoritetuksi. 

Arvioitaessa yhdistyksen varojen riittävyyttä 
on arvioinnin perusteeksi otettava yhdistyksen 
varojen tosiasiallinen arvo eli lähinnä omaisuu
den todennäköinen luovutushinta. Vaikka 
omaisuuden kirjanpitoarvo siten saattaa alittaa 
velkojen yhteismäärän, tämä ei estä muuttu
mista, jos omaisuuden arvo todennäköiseen 
luovutushintaan arvioituna tosiasiallisesti riit
tää velan kattamiseen. Jotta saataisiin riittävä 
varmuus arvostusperiaatteiden oikeellisuudes
ta, on pykälään sisällytetty vaatimus auktori
soidun tilintarkastajan todistuksen liittämisestä 
yhteisömuodon muuttamisesta tehtävään il
moitukseen. Todistuksen voi antaa myös 
osuuskunnalle valittu tilintarkastaja. 

Säännöksessä ei ole erikseen mainittu osuus
kunnalle valitun hallituksen velvollisuutta 
osoittaa muiden muuttamisedellytysten olemas
saoloa. Tämä johtuu toisaalta siitä, että osuus
kunniksi muuttuvien yhdistysten toiminta saat
taa olla niin erilaatuista, että yleispäteviä tar
kempia tunnusmerkkejä selvityksille ei voida 
laissa asettaa ja toisaalta siitä, että kauppare
kisteriviranomaisilla jo voimassa olevan lain
säädännön puitteissa on mahdollisuudet lisäsel
vitysten vaatimiseen. Kaupparekisteriasetuksen 
25 §:ssä nimittäin säädetään, että viranomai
sella on oikeus vaatia ilmoituksen antajalta 
muutakin tarpeellista selvitystä ilmoituksen 
lainmukaisuudesta tai ilmoitetun seikan oikeel
lisuudesta. Kun eräät yhdistykset jo sääntöjen
sä mukaan täyttävät 1 §:ssä osuuskunnan toi
minnalle asetetut vaatimukset, kun taas toisten 
yhdistysten osalta tosiasiallinen toiminta on 
ratkaiseva, on katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
jättää tarvittavien selvitysten riittävyys rekiste
riviranomaisen harkintaan. Tosiasiallisen toi
minnan luonteen osoittamiseksi tullee käytän
nössä tavallisimmaksi esittää selvitykseksi tilin
päätösasiakirjat ja toimintakertomukset. Myös 
vapaamuotoisemmat yhdistyksen toimintaa 
hoitaneiden laatimat kirjalliset selvitykset, esi
merkiksi hallituksen laatima selostus, saattavat 
eräissä tapauksissa olla tarpeen yhdistyksen 
tosiasiallisen toiminnan laadun ja laajuuden 
toteamiseen. 

Kaupparekisterilain 10 §:n mukaan on pe
rusilmoituksessa mainittava, jos jollekin henki
lölle on annettu oikeus yksin tai yhdessä jon
kun toisen kanssa kirjoittaa toiminimi, tämän 

täydellinen nimi, kansalaisuus ja kotipaikka. 
Vaikka sellaiset kaupparekisteriin merkityn ta
loudellisen yhdistyksen toiminimenkirjoittajat, 
joiden oikeus nimen kirjoittamiseen ei perustu 
heidän asemaansa yhdistyksen hallinnossa, pe
riaatteessa säilyttävät oikeutensa, olisi kuiten
kin toivottavaa, että yhteisömuodon muutosil
moituksesta riittävän selvästi ilmenisi, ketkä 
vastaisuudessa kirjoittavat osuuskunnan ni
men. Myös prokuristit säilyttävät valtuutuk
sensa edustaa yhteisöä yhteisömuodon muu
toksesta huolimatta. Edustusoikeutensa menet
täisivät sitävastoin kaikki aatteellisen yhdistyk
sen nimenkirjoittajat kuten myös ne taloudelli
sen yhdistyksen nimenkirjoittajat, joiden oi
keus perustuu heidän asemaansa yhdistyksessä, 
jolleivät samat henkilöt tule valituiksi osuus
kunnan vastaaviin tehtäviin, joihon liittyy ni
menkirjoitusoikeus. 

Valittaessa osuuskunnan toimielinten jäseniä 
sekä päätettäessä toiminimen kirjoittamisesta 
ja prokuran antamisesta on otettava huomioon 
lainsäädännössä olevat kansalaisuutta ja asuin
paikkaa koskevat vaatimukset. 

5 §. Laissa sääntelemättömän taloudellisen 
yhdistyksen ja osuuskunnan jäsenten velkavas
tuuta koskevat periaatteet poikkeavat toisis
taan siinä suhteessa, että osuuskunnan jäsenillä 
ei lähtökohtaisesti ole minkäänlaista henkilö
kohtaista vastuuta yhteisön veloista, kun taas 
taloudellisissa yhdistyksissä jäsenillä saattaa 
tällainen vastuu olla. Eräiden yhdistysten sään
nöissä todetaan nimenomaan, että jäsenet vas
taavat yhdistyksen sitoumuksista henkilökoh
taisesti, mutta on myös yhdistyksiä, joiden 
jäsenet eivät yhdistyksen sääntöjen mukaan ole 
sen velvoitteista vastuussa. Pykälä koskee ti
lannetta, jossa jäsenet ovat olleet henkilökoh
taisesti vastuussa yhdistyksen velvoitteista ja 
osuuskunnan säännöissä jäsenille ei ole asetet
tu lisämaksuvelvollisuutta. Aatteellisen yhdis
tyksen osuuskunnaksi muuttamiseen pykälää ei 
sovellettaisi, koska aatteellisen yhdistyksen jä
senillä ei ole henkilökohtaista vastuuta yhdis
tyksen velvoitteista. 

Ehdotuksen mukaan yhteisön jäsenet eivät 
muutoksen johdosta vapautuisi vastaamasta 
edelleen niistä yhdistyksen veloista, jotka oli
vat syntyneet ennen muutoksen voimaantuloa, 
elleivät velkojat tähän suostu. Veloista, jotka 
ovat syntyneet sen jälkeen, kun yhteisö on 
6 §:n mukaisesti merkitty osuuskuntana kaup
parekisteriin, jäsenillä ei sen sijaan olisi vas
tuuta. 
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Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi erityisestä menettelystä, jolla velkavas
tuusta vapautuminen voidaan velkojan suostu
muksin toteuttaa. Ehdotuksen mukaan velko
jan katsottaisiin suostuneen jäsenten velkavas
tuusta vapautumiseen, jos hän ei ole ilmoitta
nut osuuskunnalle vastustavansa sitä sen jäl
keen, kun hän on todistettavasti saanut kirjalli
sen ilmoituksen yhdistyksen muuttumisesta 
osuuskunnaksi. Ilmoituksessa olisi nimenomai
sesti myös mainittava pykälässä tarkoitetusta 
velkojan oikeudesta evätä velkavastuusta va
pautuminen. Ilmoitus voidaan antaa velkojalle 
vasta sen jälkeen, kun muutos on 6 §:n mukai
sesti tullut voimaan. Ilmoituksen velkojalle 
voisi antaa periaatteessa jokainen, jonka etua 
asia koskee. Sen voi antaa esimerkiksi osuus
kunnan hallitus tai osuuskunnan jäsen. Myös 
yhdistyksestä tai osuuskunnasta eronneelle on 
etua ilmoituksen antamisesta ja hänkin voisi 
sen tehdä. Velkojan olisi ilmoitettava vastus
tuksensa osuuskunnalle kolmen kuukauden ku
luessa ilmoituksen saamisesta. Velkoja voi 
myös rajoittaa vastustuksensa koskemaan vain 
määrättyä osaa veloista. 

Pykälässä ehdotettu sääntely vastaa avoi
mesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä anne
tussa laissa säänneltyä vastaavaa menettelyä. 

6 §. Pykälässä säädettäisiin siitä, mistä ajan
kohdasta yhteisömuodon muutos tulee voi
maan. Ehdotuksen mukaan yhdistyksen kat
sottaisiin muuttuneen osuuskunnaksi, kun yh
teisö on osuuskuntana merkitty kaupparekiste
riin. Tähän asti se olisi siten yhdistys ja sen 
toimintaan sovellettaisiin sen entisiä sääntöjä 
ja yhdistyslakia, jos kyseessä on aatteellinen 
yhdistys. Muutoksen voimaantulo merkitsee 
muun muassa, että yhdistyksen toimielimet 
lakkaavat olemasta ja sijaan tulevat osuuskun
nalle 2 § :n mukaisesti valitut toimi elimet. Yh
teisön omaisuuden omistajana on sen jälkeen 
osuuskunta, joka on myös vastuussa yhteisön 
veloista ja muista sitoumuksista. Minkäänlais
ta omaisuuden siirtymistä oikeushenkilöltä toi
selle ei tapahdu, koska yhdistystä ei pureta, 
vaan kyseessä on saman oikeushenkilön oikeu
dellisen muodon muuttaminen. Yhdistykselle 
myönnettyä lainhuutoa kiinteään omaisuuteen 
ei siten ole välttämätöntä muuttaa koskemaan 
osuuskuntaa, koska kyseessä ei ole uusi saan
to, mutta käytännössä osuuskunnan on syytä 
selvyyden vuoksi pyytää tällaisen merkinnän 
tekemistä. Kaikki yhdistyksen jäseninä muu-

toksen tapahtuessa olevat ovat muutoksen jäl
keen osuuskunnan jäseniä. 

Silloin kun kyseessä on aatteellinen yhdistys, 
kaupparekisteriviranomaisen olisi ehdotuksen 
mukaan annettava yhdistysrekisteriä pitävälle 
viranomaiselle tieto yhdistyksen muuttumisesta 
osuuskunnaksi, jotta yhdistysrekisteriin voi
daan tehdä asiasta tarvittava merkintä. Yhteisö 
on kuitenkin lakannut olemasta yhdistys jo sen 
merkitsemisestä osuuskuntana kaupparekiste
riin, vaikka sitä ei vielä ole yhdistysrekisteristä 
poistettu. Siitä, että yhteisöstä on väliaikaisesti 
merkinnät kahdessa eri rekisterissä, ei kuiten
kaan käytännössä aiheudu haittaa. Tämä väli
tila ei myöskään muodostune pitkäaikaiseksi, 
koska yhdistysrekisteriä pitävä viranomainen 
voi tehdä merkinnän asiasta yhdistysrekisteriin 
ilman, että sen tarvitsisi tutkia asiaa enemmälti 
- muutospäätöksen pätevyyden selvittäminen 
on kaupparekisteriviranomaisen asiana. Käy
tännössä voitaneen menetellä niin, että jos 
kaupparekisteriviranomainen havaitsee aatteel
lisen yhdistyksen muuttamista koskevassa pää
töksessä epäselvyyttä, se voisi pyytää asian 
johdosta tarvittaessa lausuntoa yhdistysrekiste
riä pitäväitä viranomaiselta. 

7 §. Osuuskuntalain 27 §:n mukaan osuus
kunnan jäsenluetteloon on merkittävä muun 
muassa jäsenen kansalaisuus. Vaatimus kansa
laisuuden merkitsemisestä jäsenluetteloon lisät
tiin valvonnan mahdollistamiseksi säännökseen 
vuonna 1982 samalla, kun ulkomaalaisten sekä 
eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita 
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annettu laki 
ulotettiin koskemaan myös osuuskuntia. Vii
meksi mainitussa laissa olevia kiinteän omai
suuden ja osakkeiden omistamista ja hallintaa 
koskevia rajoitussäännöksiä ei kuitenkaan lain 
24 §:n mukaan sovelleta muun muassa niihin 
suomalaisiin osuuskuntiin, taloudellisiin yhdis
tyksiin ja osakeyhtiöihin, joiden toimialana on 
televerkon välityksellä tapahtuva puhelinliiken
teen harjoittaminen tai muu sähkömagneettis
ten aaltojen hyväksikäyttöön perustuva tiedon
siirto. Näin ollen jäsenten kansalaisuutta kos
kevalla tiedolla ei osuuskunnaksi muuttuvissa 
puhelinyhdistyksissä, joita ehdotus koskee, ole 
samaa merkitystä kuin muissa osuuskunnissa. 
Kun puhelinyhdistykset lisäksi ovat jäsenmää
rältään yleensä huomattavan suuria, aiheutuisi 
sinänsä tarpeettomasia yhdistyksessä jo olevien 
jäsenten kansalaisuuden selvittämisestä koh
tuuton työmäärä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että tällaisen yhdistyksen muututtua osuuskun-
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naksi ei osuuskunnan jäsenluetteloon olisi tar
peen merkitä niiden jäsenten kansalaisuutta, 
jotka ovat olleet jäseninä yhdistyksen 6 §:n 
mukaan muuttuessa osuuskunnaksi. Tämän 
ajankohdan jälkeen jäseniksi tulevien osalta 
kansalaisuus sen sijaan merkittäisiin luet
teloon. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka 

toiminta tukee jäsenten taloudenpitoa tai elin
keinoa ja jonka palveluksia jäsenet käyttävät 
hyväkseen, sekä kaupparekisteriin merkitty ta
loudellinen yhdistys voidaan muuttaa osuus
kunnaksi siinä järjestyksessä kuin tässä laissa 
säädetään. 

2 § 
Päätös yhdistyksen muuttamisesta osuus

kunnaksi on tehtävä siinä järjestyksessä kuin 
yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on sen 
säännöissä määrätty tai laissa säädetty. Pää
töksessä on hyväksyttävä osuuskunnalle osuus
kuntalain (247/54) mukaisesti laaditut säännöt 
sekä kullekin jäsenelle tulevien osuusmaksujen 
määrä. 

Osuuskunnaksi muuttamisesta päättäneessä 
kokouksessa on tämän jälkeen valittava nou
dattaen osuuskunnalle hyväksyttyjä sääntöjä 
hallitus tai hallintoneuvosto sekä tilintarkasta
jat. 

Päätöksistä laadittava pöytäkirja vastaa 
osuuskunnan perustamiskirjaa. 

3 § 
Yhdistyksen jäsenellä, joka ei hyväksy 

osuuskunnaksi muuttamista koskevaa päätös
tä, on sääntömääräyksistä riippumatta oikeus 
heti erota yhdistyksestä tai osuuskunnasta il
moittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen tai 
osuuskunnan hallitukselle viimeistään 30 päi
vän kuluessa siitä, kun yhdistys on muuttunut 
osuuskunnaksi. Osuusmaksun palauttamiseen 
eroamisen johdosta sovelletaan osuuskuntalain 
säännöksiä. 

4 § 
Osuuskunnalle valitun hallituksen on tehtävä 

kaupparekisteriin ilmoitus yhdistyksen muutta
misesta osuuskunnaksi, jolloin on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä osuuskunnan perus
tamisesta kaupparekisteriin tehtävästä ilmoi
tuksesta on säädetty. Ilmoitukseen on liitettävä 
Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hy
väksymän tilintarkastajan todistus siitä, että 
yhdistyksen varat riittävät velan ja osuuspää
oman katteeksi. 

5 § 
Jos yhdistyksen jäsenet ovat olleet henkilö

kohtaisessa vastuussa yhdistyksen velasta, he 
eivät yhdistyksen osuuskunnaksi muuttumisen 
johdosta vapaudu tästä vastuusta, elleivät yh
distyksen velkojat ole antaneet siihen suostu
mustaan. 

Jollei velkoja, joka todistettavasti on saanut 
kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen muuttumi
sesta osuuskunnaksi ja velkojan oikeudesta 
vastustaa jäsenten velkavastuusta vapautumis
ta, ole kolmen kuukauden kuluessa ilmoituk
sen saamisesta ilmoittanut osuuskunnalle vas
tustavansa vapautumista, katsotaan hänen sii
hen suostuneen. 

6§ 
Yhdistys muuttuu osuuskunnaksi, kun yh

distyksen osuuskunnaksi muuttaminen merki
tään kaupparekisteriin. Jos yhdistys on merkit
ty yhdistysrekisteriin, kaupparekisteriviran
omaisen on annettava osuuskunnaksi muuttu
misesta tieto yhdistysrekisteriä pitävälle viran
omaiselle, jonka on tehtävä asiasta merkintä 
yhdistysrekisteriin. 
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7 § 
Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oi

keudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuut
ta ja osakkeita annetun lain 24 §:ssä tarkoite
tun taloudellisen yhdistyksen muuttuessa 
osuuskunnaksi ei osuuskunnan jäsenluetteloon 
tarvitse merkitä sellaisen jäsenen kansalaisuut-

ta, joka on ollut jäsenenä yhdistyksen muut
tuessa osuuskunnaksi. 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1988 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Oikeusministeri Matti Louekoski 




