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Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
säätiölaki, jolla kumotaan vuodelta 1930 ole-
va säätiölaki. 

Säätiöt ovat kansalaisten hyvinvoinnin ja 
yhteiskunnan kehityksen kannalta merkittä-
viä koulutuksen, tutkimuksen, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden sekä taiteen ja kulttuurin 
tuottajia ja tukijoita. Säätiöiden toiminnan 
merkitys näillä aloilla on kasvanut olennai-
sesti viimeisten 20 vuoden aikana. Yhteis-
kunta ja säätiöiden toimintaympäristö ovat 
säätiölain voimassaolon aikana muuttuneet 
merkittävästi.  

Kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi 
uudella säätiölailla selvennetään jatkuvara-
hoitteisten ja toiminnallisten säätiöiden ase-
maa, korostetaan säätiöiden yleisesti hyödyl-
listä tarkoitusta, lisätään avoimuutta ja tehos-
tetaan perusteettomien lähipiirietujen estä-
mistä. Esityksen valmistelussa on erityisesti 
kiinnitetty huomiota säätiölaista säätiöille ai-
heutuvaan hallinnolliseen taakkaan sekä sää-
tiövalvonnan tehokkuuteen ja kuluihin.  

Uudella lailla lisätään säätiötoiminnan lä-
pinäkyvyyttä, mikä parantaa säätiölaitoksen 
tunnettuisuutta ja edistää pelinsääntöjen nou-
dattamista. Säätiöiden hallinnon helpottami-
seksi ja säätiöiden käyttämien hallintopalve-
luiden saatavuuden parantamiseksi lain sisäl-
töä ja kirjoitusasua yhtenäistetään mahdolli-
suuksien mukaan yhteisölainsäädännön vii-
meaikaisen kehityksen kanssa.  

Muutokset helpottavat säätiömuodon käyt-
töä heikentämättä säätiön sidosryhmien ase-
maa. Lisäksi laissa ehdotetaan säänneltäväksi 
menettelyjä, joita ei nykyisin ole lainkaan 
säännelty ja joihin siksi liittyy epävarmuutta. 
Muutenkin ehdotetaan sellaisia sisällöllisiä 
muutoksia, joilla voidaan vähentää toimin-
taan liittyvää epävarmuutta ja näin lisätä to-
siasiallisia toimintamahdollisuuksia. Lisäksi 
sääntelyn tahdonvaltaisuutta ehdotetaan jon-
kin verran laajennettavaksi siten, että säätiön 

perustaja voi säätiön säännöissä määritellä 
yhtäältä säätiölakia täydentävistä valvonta- ja 
oikeussuojakeinoista ja toisaalta joiltakin 
osin poiketa laissa säädetyistä rajoituksista, 
jotka koskevat esimerkiksi säätiön tarkoituk-
sen muuttamisen, sulautumisen ja säätiön 
purkamisen edellytyksiä. 

Toisaalta erityistä huomiota on kiinnitetty 
säätiön sidosryhmien asemaan. Säätiöiden 
toimintamahdollisuuksia lisäävät keinot on 
valittu siten, että niillä ei olisi olennaisia vai-
kutuksia säätiön sidosryhmien, kuten velko-
jien ja edunsaajien asemaan. Lisäksi ehdote-
taan erinäisiä säännöksiä, joilla näiden ryh-
mien asemaa voidaan turvata. Säätiön toi-
minnan avoimuutta ehdotetaan lisättäväksi 
siten, että toimintakertomuksessa ja tilinpää-
töksessä on oltava säätiön tarkoituksen toteu-
tumisen ja lähipiiritoimien osalta riittävät 
tiedot. Avoimuuden lisääminen helpottaa 
säätiön valvontaa niin viranomaisten kuin 
säätiön sidosryhmien toimesta.  

Säätiövalvonta säilyy Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tehtävänä. Valvontaa tehostetaan 
ensi sijassa siten, että poistetaan lainsäädän-
nöstä aiheutuvia viranomaisten välisen tie-
donvaihdon sekä säätiörekisterin pidon ja 
säätiövalvonnan tehokkaamman järjestämi-
sen esteitä. Viranomaisvalvontaa tehostaa 
myös säätiön toiminnan ja talouden avoi-
muuden lisääminen sekä säätiön hallinnon ja 
toiminnan pelinsääntöjen selventäminen.    

Ehdotuksen tavoitteena on, että lailla an-
nettaisiin mahdollisimman hyvät puitteet re-
helliselle säätiötoiminnalle. Ehdotuksessa on 
kuitenkin väärinkäytöksiä silmällä pitäen 
kiinnitetty huomiota oikeussuojajärjestelmän 
tosiasialliseen tehostamiseen. 

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset la-
eiksi perintökaaren, yrityssaneerauksesta an-
netun lain, tilintarkastuslain, yrityskiinnitys-
lain, säästöpankkilain, säätiön valvontamak-
susta annetun lain, asumisoikeusasunnoista 
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annetun lain, ja Patentti- ja rekisterihallituk-
sesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, 
yliopistolain, julkisen hallinnon tietohallin-
non ohjauksesta annetun lain, verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

ja harmaan talouden selvitysyksiköstä anne-
tun lain muuttamisesta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Voimassa oleva lainsäädäntö 

1.1.1 Lainsäädännön kehitys 

Nykyinen säätiölaki (109/1930) tuli voi-
maan vuoden 1931 alussa. Lailla vahvistet-
tiin voimassa olleen oikeuden tunnustama 
säätiön asema itsenäisenä oikeushenkilönä. 
Muissa pohjoismaissa ei säätiölain valmiste-
lun aikaan ollut säätiölainsäädäntöä. Lain 
taustalla on kotimaisen säätiökäytännön ja 
muun aineiston lisäksi Ruotsissa vuonna 
1903 valmistunut lakiehdotus ja erityisesti 
saksalainen oikeuskirjallisuus. Lakia valmis-
teltaessa erityistä huomiota sai säätiön perus-
tamisvaiheen lupamenettely, säätiön tarkoi-
tuksen muuttaminen ja säätiövalvonnan jär-
jestäminen. Lain säännökset on jaettu viiteen 
lukuun, jotka ovat säätiön perustaminen, hal-
linto, valvonta ja sääntöjen muuttaminen, su-
lautuminen ja lakkauttaminen sekä erinäiset 
säännökset. Lain rakennetta ei ole muutettu 
sen voimassaolon aikana. Laki on suppea 
verrattuna muihin yleisesti käytettyjä yksityi-
siä oikeushenkilöitä koskeviin lakeihin. La-
kia on sen voimassaoloaikana muutettu usei-
ta kertoja.  

Vuoden 1965 alusta voimaan tulleella lailla 
(400/1964) tehostettiin säätiöiden valvontaa 
säätämällä säätiöiden raportoinnista valvon-
taviranomaiselle sekä valvontaviranomaisen 
mahdollisuudesta tarkastaa säätiön toimintaa 
ja vaatia säätiön hallituksen tai hallituksen 
jäsenen erottamista. Samalla tarkistettiin 
useita muita säätiölain säännöksiä ja tiuken-
nettiin säätiön tarkoitusta koskevia säännök-
siä muun muassa siten, että liiketoiminnan 
harjoittaminen ei enää voinut olla säätiön 
tarkoituksena.  

Vuonna 1987 voimaan tulleella lailla 
(349/1987) jatkettiin säätiöiden tiedonanto-
velvollisuuden laajentamista ja tehostettiin 
valvontakeinoja. Samalla muutettiin eräitä 
käytännössä ongelmalliseksi osoittautuneita 
säätiölain kohtia muun muassa säätiön tar-
koituksen muuttamisen ja säätiöiden sulau-
tumisen helpottamiseksi. Vuoden 1987 sää-

tiölain muutoksen yhteydessä säädettiin li-
säksi ensi kerran asetuksella säätiöpääoman 
vähimmäismääräksi 150 000 markkaa (ny-
kyisin 25 000 euroa). 

Säätiörekisterin pitäminen ja säätiövalvonta 
siirrettiin oikeusministeriöltä Patentti- ja re-
kisterihallitukselle vuoden 1995 alusta voi-
maan tulleella lailla (1172/1994). Vuonna 
1996 voimaan tulleella lailla (178/1996) ra-
joitettiin säätiön lainanantoa lähipiirille. 
Muut säätiölain muutokset ovat olleet lähin-
nä teknisiä ja liittyneet muun lainsäädännön 
muutoksiin.  

Nykyinen säätiöasetus (1045/1989) tuli 
voimaan vuoden 1990 alusta. Asetuksessa 
säädetään säätiöpääoman vähimmäismäärästä 
sekä Patentti- ja rekisterihallituksen velvolli-
suudesta pitää säätiörekisteriä, säätiörekiste-
riin tehtävistä ilmoituksista, säätiörekisteristä 
annettavista otteista ja tiedoista sekä eräistä 
säätiörekisterin pitoon liittyvistä seikoista.   

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun 
lain (578/2013) 2 §:n mukaan Patentti- ja re-
kisterihallituksen tehtäviin kuuluu säätiöre-
kisterin pitäminen sekä säätiöiden valvonta. 
Säätiölain 13 §:n mukaan Patentti- ja rekiste-
rihallituksen on valvottava, että säätiön hal-
lintoa hoidetaan lain ja säätiön sääntöjen mu-
kaisesti. Valvontaa toteutetaan tarkastamalla 
säätiön toimittama vuosiselvitys. Säätiöiden 
on toimitettava vuosiselvityksensä Patentti- 
ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosisel-
vityksessä tulee olla toimintakertomus, tulos-
laskelma, tase liitetietoineen, tase-erittelyt ja 
tilintarkastuskertomus. Patentti- ja rekisteri-
hallitus peri vuonna 2013 vuosiselvityksen 
käsittelystä 100 euron käsittelymaksun. Sää-
tiön on tarvittaessa annettava Patentti- ja re-
kisterihallitukselle toiminnastaan muitakin 
valvontaa varten tarvittavia selvityksiä. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on, milloin sii-
hen on syytä, oikeus toimittaa säätiön tilien 
ja hallinnon tarkastus ja muullakin tavalla 
tarkastaa säätiön toimintaa. 

Vuoden 2014 alusta tuli voimaan laki sää-
tiön valvontamaksusta (1048/2013), jonka 
perusteella säätiörekisteriin merkityiltä sää-
tiöiltä peritään valtiolle vuotuista, säätiön ta-
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seen loppusumman perusteella porrastettua 
valvontamaksua (1 §). Valvontamaksua pide-
tään valtiosääntöoikeudellisesti verona. Val-
vontamaksuun ei siten sovelleta Patentti- ja 
rekisterihallituksen muita suoritteita koske-
vaa maksuperustelainsäädäntöä (lait 
150/1992 ja 1032/1992). Patentti- ja rekiste-
rihallitus on nettobudjetoitu virasto.  

 
1.1.2 Rekisteröidyt säätiöt 

Säätiön perustaminen on tapa osoittaa py-
syvästi varoja tiettyyn perustajan määrää-
mään tarkoitukseen. Säätiötyyppejä on Suo-
messa useita ja esimerkiksi oikeuskirjallisuu-
dessa esiintyviä säätiötyyppien jaotteluja on 
erilaisia. Useimmiten esiintyvät perusjaotte-
lut mainitsevat jaot yhtäältä rekisteröityihin 
säätiöihin ja rekisteröimättömiin epäitsenäi-
siin säätiöihin ja toisaalta yksityisoikeudelli-
siin ja julkisoikeudellisiin säätiöihin. Säätiön 
toiminnan rahoituksen suhteen säätiöt jaotel-
laan pääomasäätiöihin, jatkuvarahoitteisiin 
säätiöihin ja näiden yhdistelmiin, niin sanot-
tuihin sekasäätiöihin. 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimen-
omaista säännöstä lain soveltamisalasta. Lain 
1 §:stä käy kuitenkin ilmi lain koskevan itse-
näisiä säätiöitä. Säätiöstä tulee rekisteröimi-
sellä perustajastaan erillinen oikeushenkilö, 
joka voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä si-
toumuksia sekä kantaa ja vastata (SäätiöL 
8 §). Säätiölakia sovelletaan vain säätiörekis-
teriin merkittyihin säätiöihin. Voimassa ole-
vassa säätiölaissa säädetään  

- rekisteröitävän itsenäisen säätiön perus-
tamisesta ja rekisteröinnistä sekä rekisteritie-
tojen julkistamisesta ja tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen ilmoittamisesta rekisteröi-
täväksi; 

- rekisteröidyn säätiön oikeushenkilöydestä 
sekä säätiön, sen perustajien, johdon ja toi-
mihenkilöiden varojen ja velkojen erillisyy-
destä ja säätiön perustajalle ja lähipiirille an-
nettavista taloudellisista eduista;  

- rekisteröitävän säätiön peruspääomasta, 
tarkoituksesta ja rajoitetusta oikeudesta har-
joittaa liiketoimintaa; 

- rekisteröidyn säätiön toimielimistä, niiden 
päätöksenteosta, edustamisesta, toiminnan ja 
varainhoidon järjestämisestä ja tilintarkas-
tuksesta sekä säätiön toimielimen jäsenen ja 

toimihenkilön vahingonkorvausvastuusta; 
sekä 

- rekisteröidyn säätiön valvonnasta, sääntö-
jen muuttamisesta sekä säätiön sulautumises-
ta ja lakkauttamisesta.  

Rekisteröityyn säätiöön sovelletaan myös 
muuta sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä 
kuten tilintarkastuslakia ja kirjanpitolainsää-
däntöä. Kirjanpitolain (1336/1997) mukaan 
rekisteröity säätiö on aina kirjanpitovelvolli-
nen, jonka hallitus vastaa kirjanpidon, tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimi-
sesta sekä tilinpäätöksen, toimintakertomuk-
sen ja tilintarkastuskertomuksen ilmoittami-
sesta rekisteröitäväksi. Säätiölain mukaan 
säätiöllä on aina oltava tilintarkastaja. 

Siirtymäsäännöksen mukaan ennen vuotta 
1931 perustetut itsenäiset säätiöt piti ilmoit-
taa rekisteröitäväksi vuoden 1932 loppuun 
mennessä (28 §). On mahdollista, että kaik-
kia siirtymäsäännöksessä tarkoitettuja sääti-
öitä ei ole vieläkään rekisteröity (katso esi-
merkiksi säätiökomitean mietintö 1951:29 ja 
Aro, mts. 53). Tällaisiin itsenäisiin rekiste-
röimättömiin säätiöihin sovelletaan voimassa 
olevan lain sanamuodon mukaan säätiölakia 
vaikka säätiötä ei ole rekisteröity. 

Lainsäädäntöön perustuvan säätiötyyppien 
jaottelun lisäksi säätiökenttää voidaan tarkas-
tella säätiöiden tosiasiallisen toiminnan sekä 
säätiövarallisuuden ja toiminnan rahoitus-
muotojen kannalta. Toiminta- ja rahoitus-
muotonsa perusteella säätiöt jaotellaan pää-
omasäätiöihin ja jatkuvarahoitteisiin laitos- 
eli toiminnallisiin säätiöihin. Pääomasäätiöitä 
kutsutaan usein myös apurahasäätiöiksi, jot-
ka tukevat muiden toimintaa tyypillisesti ja-
kamalla apurahoja tai avustuksia. Laitossää-
tiö on tyypillisesti tiettyä tarkoitusta varten 
perustettu, esimerkiksi koulun tai terveyden-
hoidon ylläpitoon tarkoitettu laitos. Usein lai-
tossäätiön oma pääoma on toiminnan laatuun 
ja laajuuteen nähden pieni ja säätiö saa jat-
kuvasti avustuksia laitosomaisuuden hank-
kimiseen tai ylläpitoon. Säätiövarallisuuden 
näkökulmasta onkin puhuttu niin sanotuista 
jatkuvarahoitteisista säätiöistä. Vaikka sääti-
öiden toiminnan on perinteisesti nähty perus-
tuvan pääasiassa säätiötä perustettaessa mää-
rättyyn tarkoitukseen käytettäväksi osoitet-
tuun varallisuuteen, myös säätiörekisteriin 
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merkityt jatkuvarahoitteiset säätiöt kuuluvat 
säätiölain soveltamisalaan. 

Rekisteröitävät säätiöt merkitään Patentti- 
ja rekisterihallituksen (PRH) pitämään sää-
tiörekisteriin (SäätiöL 2, 5 ja 6 §). PRH on 
myös valvontaviranomainen, jonka tehtävänä 
on valvoa sitä, että säätiön hallintoa hoide-
taan lain ja säätiön sääntöjen mukaan (Sää-
tiöL 13 §). 

 
1.1.3 Epäitsenäiset säätiöt ja muut määrätar-
koitukseen käytettävät rahastot 

Rekisteröityjen itsenäisten säätiöiden lisäk-
si on olemassa niin sanottuja epäitsenäisiä 
säätiöitä ja muita määrätarkoitukseen käytet-
täviä rahastoja, joihin ei sovelleta säätiölakia. 
Epäitsenäisestä säätiöstä käytetään kirjanpi-
dossa ja tilinpäätöksessä myös ”omakatteinen 
rahasto” –ilmausta ja muusta määrätarkoituk-
seen käytettävästä rahastosta ”muu sidottu 
rahasto” –ilmausta (Kirjanpitolautakunnan, 
KILA, lausunto 1334/1995).  

Määrätarkoitukseen käytettäviä rahastoja 
on yksityisoikeudellisessa lainsäädännössä 
nimenomaisesti säännelty vain siltä osin kuin 
tällainen rahasto perustuu testamentin tarkoi-
temääräykseen ja on kysymys tällaisen mää-
räyksen täytäntöön panosta (perintökaari, 
40/1965), tai on kysymys määrätarkoitukseen 
saatuja varojen ja niiden tuoton käsittelystä 
kirjanpitovelvollisen kirjanpidossa ja tilin-
päätöksessä (kirjanpitoasetus, 1339/1997, 
KPA). Oikeuskirjallisuuden ja Kirjanpitolau-
takunnan lausuntojen mukaan epäitsenäisestä 
säätiöstä on kyse silloin, kun joku luovuttaa 
omaisuutta toiselle ihmiselle tai oikeushenki-
lölle 1) käytettäväksi määrättyyn tarkoituk-
seen ja 2) hoidettavaksi erillään saajan muis-
ta varoista. Muusta sidotusta rahastosta on 
kysymys silloin, kun varojen käyttötarkoitus 
on tavalla tai toisella rajattu ja rajaus perus-
tuu ulkopuolisen toimijan tahdonilmaisuun, 
lahjoitukseen tai testamenttiin, ja tällaisia va-
roja ei tarvitse hoitaa erillään saajan muista 
varoista. Kun varat vastaanottava taho ottaa 
lahjan tai testamentin vastaan, se sitoutuu 
samalla noudattamaan lahjoittajan tai testa-
mentin jättäjän asettamia ehtoja.  

Epäitsenäinen säätiö ja muu määrätarkoi-
tukseen käytettävä rahasto ei ole oikeushen-
kilö, vaan sen varoja hoitaa niiden saaja 

omissa nimissään. Vastuu tällaisen rahaston 
veloista ei rajoitu määrätarkoitukseen luovu-
tettuihin varoihin, vaan varojen saaja vastaa 
niistä koko omaisuudellaan. Toisaalta oike-
uskirjallisuudessa on suhtauduttu ainakin 
joissakin tapauksissa myönteisesti siihen, että 
epäitsenäisen säätiön varoja ei voisi ulosmi-
tata varojen saajan veloista. Oikeuskirjalli-
suudessa on tulkittu, tosin ei kuitenkaan täy-
sin riidattomasti, että varojen erillään pitä-
mistä koskevan vaatimuksen vuoksi epäitse-
näisen säätiön varat olisivat suojassa varojen 
saajan sellaisilta velkojilta, joiden saaminen 
ei ole syntynyt tällaisten varojen hoidossa. 
Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on katsottu, et-
tä jos esimerkiksi erillään pidettävän stipen-
dirahaston varoja käytetään rahastoa hallin-
noivan saajatahon omiin tarkoituksiin, varo-
jen saaja tai tämän edustaja syyllistyy ran-
gaistavaan tekoon. Nämä kannanotot eivät 
koske sellaisten muiden määrättyyn tarkoi-
tukseen saatujen rahastojen omaisuutta, joi-
den osalta ulkopuolinen omaisuuden luovut-
taja ei ole edellyttänyt, että omaisuus pide-
tään erillään saajan muusta omaisuudesta.   

Epäitsenäinen säätiö ei edellytä oman or-
ganisaation luomista säätiövarallisuuden hoi-
toa varten. Yleisistä oikeusperiaatteista seu-
raa, että epäitsenäiset säätiöt ja muut määrä-
tarkoitukseen käytettävät rahastot eivät voi 
saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuk-
sia, eivätkä kantaa ja vastata. Rahaston varo-
jen vastaanottaja määrää saadusta omaisuu-
desta ja käyttää sitä koskevaa puhevaltaa 
omissa nimissään ja vastaa epäitsenäisen sää-
tiön ja rahaston puolesta tehdystä toimesta 
aiheutuneesta velasta tai muusta velvoitteesta 
kuin omasta velastaan.  

Määrätarkoitukseen käytettävään rahastoon 
sovelletaan sillä mahdollisesti olevia sääntöjä 
ja muita sen perustamista koskevia määräyk-
siä, yleisiä jäämistö- ja sopimusoikeudellisia 
oikeusperiaatteita sekä muuta epäitsenäisen 
säätiön ja rahaston varoja ja niillä harjoitettua 
toimintaa koskevaa lainsäädäntöä. Esimer-
kiksi epäitsenäisen säätiön kirjanpitoon, ti-
linpäätökseen, toimintakertomukseen ja tilin-
tarkastukseen sovellettaneen lähtökohtaisesti 
säätiön varat vastaanottaneeseen sovelletta-
via säännöksiä. Toisaalta epäitsenäisestä sää-
tiöstä on voinut laatia tietyin ehdoin erillisen 
tilinpäätösinformaation, jos se on ollut tar-
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peen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi 
epäitsenäisen säätiön varat vastaanottaneen 
kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta (kirjanpitolain 3 lu-
vun 2 §).  

Kirjanpitoasetuksen mukaan aatteellisen 
yhteisön ja säätiön on ilmoitettava taseessa 
erikseen sellaiset varat tai sellaisen pääoman, 
joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin 
(KPA 1 luvun 6 §:n 4 momentti). Taseessa 
omana ryhmänään on ilmoitettava erillään 
hoidettavat varat (KPA 1 luvun 6 §:n 5 mo-
mentti). Kirjanpitolautakunnan mukaan jäl-
kimmäistä momenttia sovelletaan omakattei-
siin rahastoihin ja edellisenä mainittua kaik-
kiin sidottuihin rahastoihin (KILA 
188/2012). 

Oikeuskirjallisuudessa on erilaisia kantoja 
säätiölain soveltamisesta epäitsenäisiin sääti-
öihin ja rahastoihin. Määrätarkoitukseen käy-
tettävää rahastoa koskevista säännöistä, 
muista määräyksistä ja yleisistä oikeusperi-
aatteista voi seurata, että rahastoon sovelle-
taan käytännössä sellaisia sitä hallinnoivaa 
tahoa, kuten rekisteröityä säätiötä, koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä, joista rahaston 
säännöissä voitaisiin tehokkaasti määrätä. 

Määrätarkoitukseen käytettävän rahaston 
hallinto voidaan järjestää säätiölain säännök-
sistä riippumatta. Säätiölain säännösten ra-
joittamatta on määrätarkoitukseen varatun 
rahaston perustajan asiana vapaasti ratkaista, 
laaditaanko tuolle rahastolle säännöt, samoin 
kuin mistä asioista niissä määrätään. Käytän-
nössä rahaston hallinto on yleensä järjestetty 
siten, että rahaston sääntöjen, testamentin tai 
muiden määräysten perusteella rahastolla on 
oma hallintoelin, joka päättää rahaston asi-
oista tai tekee ehdotuksia rahaston varat 
omistavalle taholle. Toinen vaihtoehto on, et-
tä rahastolla ei ole omaa hallintoelintä, jol-
loin rahaston varat omistava taho päättää it-
senäisesti rahaston asioista. Tällaisen rahas-
ton hallinto voidaan järjestää myös siten, että 
rahaston sääntöihin, testamenttiin tai muuhun 
määräykseen perustuva toimielin ainoastaan 
valvoo tai seuraa rahaston varainhoitoa ja va-
rojen käyttöä ja rahaston varojen saaja päät-
tää täysin itsenäisesti varojen hoidosta ja 
käyttämisestä. 

Käytännössä epäitsenäisiä säätiöitä ja ra-
hastoja hallinnoivat muun muassa rekiste-

röidyt säätiöt ja yhdistykset, yhtiöt, rahoitus-
laitokset, yliopistot ja oppilaitokset, kunnat, 
seurakunnat ja muut julkisoikeudelliset yh-
teisöt. 

 
1.1.4 Julkisoikeudelliset säätiöt, säästöpankit 
ja eläkesäätiöt 

Säätiölaki ei koske niin sanottuja julkisoi-
keudellisia säätiöitä (SäätiöL 29 §). Oikeus-
kirjallisuudessa julkisoikeudellisiksi säätiöik-
si on katsottu sellaiset oikeussubjektit, jotka 
ovat enemmän määrätarkoitukseen osoitettu-
ja omaisuusmassoja kuin yhteisöjä ja jotka 
huolehtivat jonkin julkisen tehtävän hoitami-
sesta. Tällaisina on pidetty muun muassa 
Suomen Pankkia ja Kansaneläkelaitosta. Jul-
kisoikeudellisen säätiötä ei ole määritelty 
julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä koske-
vassa lainsäädännössä, joten käytännössä 
vanhemmassa oikeuskirjallisuudessa julkis-
oikeudellisina säätiöinä pidetyt yksiköt ovat 
vuonna 2000 voimaan tulleen uuden perus-
tuslain mukaisia julkisoikeudellisia laitoksia. 

Säätiölain ulkopuolelle jäävät myös laki-
sääteisen työeläketurvan toimeenpanossa 
merkittävältä osin vastaavat eläkesäätiöt, joi-
hin sovelletaan eläkesäätiölakia (1774/1995). 
Rahoitusalan yrityksistä rakenteeltaan sääti-
ön kaltaisia ovat säästöpankit, joihin sovelle-
taan säästöpankkilakia (1502/2001). 

 
1.2 Käytäntö 

1.2.1 Säätiökäytäntö 

Tilastotiedot 
 

Säätiöiden lukumäärä ja alueellinen jakau-
tuminen. Patentti- ja rekisterihallituksen (jäl-
jempänä myös PRH) säätiörekisterissä oli 
maaliskuun lopussa 2014 2 838 säätiötä. 
Vuoden 2013 lopussa kaupparekisteriin oli 
merkitty 32 säätiötä. Rekisteröidyt säätiöt 
ovat keskimäärin varsin nuoria. Ennen vuotta 
1987 perustettuja edelleen rekisteröityjä sää-
tiöitä on 1533 kappaletta (54 %). Vuosina 
2005—2013 on vuosittain rekisteröity kes-
kimäärin noin 40 säätiötä, vuonna 2011 re-
kisteröitiin 43 säätiötä, vuonna 2012 29 sää-
tiötä ja vuonna 2013 35 säätiötä.  Säätiöiden 
perustaminen on ollut suosittua erityisesti 
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kolmella viimeksi päättyneellä vuosikymme-
nellä, jolloin on perustettu hieman yli puolet 
yhä toimivista säätiöistä. 

Säätiöiden toimintamuodot, varallisuus, tu-
lot ja varojen käyttö. Säätiökentän varalli-
suus painottuu suurimpiin säätiöihin. Säätiö-
rekisteriin tulleiden vuosiselvitysten perus-
teella säätiöiden yhteenlaskettu taseiden lop-
pusumma oli vuonna 2012 yli 13 miljardia 
euroa. Vuonna 2012 säätiörekisteriin tilin-
päätöstiedot toimittaneista säätiöistä taseen 
mukaan yli 10 miljoonan omaisuus oli 
211 säätiöllä, yli miljoonan omaisuus 
919 säätiöllä ja hieman alle puolella säätiöis-
tä taseen loppusumma alitti 500 000 euroa. 
Taseella mitaten pienimpien säätiöiden nel-
jänneksen omaisuus oli keskimäärin noin 
65 000 euroa säätiötä kohden.   

Säätiötoiminnan laajuus ja merkitys eri 
aloilla vaihtelee. Huomattava osa säätiövaral-
lisuudesta on koulutus- ja tutkimustarkoitusta 
edistävillä säätiöillä. Samoin asumista ja ke-
hittämistä, kulttuuria ja harrastusta sekä sosi-
aalipalveluja edistävät säätiöt ovat usein 
huomattavan suuria varallisuudeltaan. Sen si-
jaan muun muassa hyväntekeväisyys- ja va-
paaehtoistoimintaa, uskonnollista toimintaa, 
kansainvälistä toimintaa tai ammatti- ja elin-
keinotoimintaa edistävät säätiöt edustavat 
suhteellisen pientä osuutta säätiökentän va-
rallisuudesta (OMSO 47/2012).  

Säätiöiden vuosittaiset tulot vaihtelevat 
huomattavasti. Vuonna 2012 kahdeksan sää-
tiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuottojää-
mä ylitti 10 miljoonaa euroa ja 83 säätiön 
tuottojäämä miljoona euroa. Toisaalta noin 
450 säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan 
tuottojäämä oli 10 000—100 000 euroa ja 
noin 600 säätiön tuottojäämä 1—10 000 eu-
roa. Varainhankinnan tuottojäämä vuonna 
2012 oli yli miljoona euroa viidessätoista 
säätiössä. Varainhankinnan tuottojäämä oli 
10 000—100 000 euroa hieman yli sadassa ja 
1—10 000 euroa vajaassa 200 säätiössä. Var-
sinaisen toiminnan tuottojäämä ylitti miljoo-
na euroa neljässätoista säätiössä vuonna 
2012. Varsinaisen toiminnan tuottojäämä oli 
10 000—100 000 noin 200 säätiössä ja 1— 
10 000 euroa noin 150 säätiössä. 

Säätiöiden varojen käyttöä kuvaavien me-
nojen vaihteluväli on vastaavasti suuri. 
Kymmenen suurimman apurahoja jakavan 

säätiön säätiökohtainen jaettujen apurahojen 
keskiarvo vuonna 2012 oli reilut kymmenen 
miljoonaa euroa. Sadan suurimman osalta 
vastaava määrä oli reilut kaksi miljoonaa eu-
roa. Kaikkien vuonna 2012 apurahoja jaka-
neiden 1390 säätiön jakamasta määrästä las-
kettu säätiökohtainen keskiarvo oli hieman 
yli 200 000 euroa. Alle 50 000 euroa apura-
hoja jakoi noin tuhat säätiötä. Vastaavasti 
kymmenen suurimman laitossäätiön varsi-
naisten toiminnan kulujen säätiökohtainen 
keskiarvo vuonna 2012 oli noin 110 miljoo-
naa euroa ja sadan suurimman säätiökohtai-
nen keskiarvo noin 21 miljoonaa euroa. 
Kaikkien varsinaisen toiminnan kuluja vuon-
na 2012 ilmoittaneiden säätiöiden osalta var-
sinaisen toiminnan kulujen säätiökohtainen 
keskiarvo oli hieman yli miljoona euroa. Val-
taosalla varsinaisen toiminnan kuluja ilmoit-
taneista säätiöistä kulut olivat kuitenkin alle 
100 000 euroa. 

Yksityiskohtaisempi selvitys säätiöiden va-
rallisuudesta, tuotoista ja varojen käytöstä on 
oikeusministeriön julkaisussa ”Säätiölainsää-
dännön uudistaminen. Selvitys kansallisten 
säätiöiden säännöistä ja käytännöistä” (OM-
SO 47/2012,  
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkai
sut/julkaisuarkisto/1354109655883/Files/Saa
tiolainsaadannon_uudistaminen.pdf ). 

 
Säätiöiden sääntökäytäntö 

 
Säätiölain uudistamista varten oikeusminis-

teriö laati vuonna 2012 selvityksen Patentti- 
ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin mer-
kittyjen säätiöiden sääntökäytännöistä. Sään-
tökäytäntöä koskeva selvitys perustuu rekis-
teriviranomaisen toimittamiin poimintatietoi-
hin muun muassa säätiöiden tilinpäätöstie-
doista, hallituksen jäsenmääristä ja rekiste-
röintiajankohdista sekä yhteensä 937 säätiön 
säännöistä kerättyihin tietoihin. Selvitys on 
oikeusministeriön internetsivuilla (OMSO 
47/2012 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkai
sut/julkaisuarkisto/1354109655883/Files/Saa
tiolainsaadannon_uudistaminen.pdf ).  

Selvityksen perusteella rekisteröityjen sää-
tiöiden ensisijaisena sääntömääräisenä tar-
koituksena on yleisimmin kulttuuri- ja har-
rastustoiminnan (24 % oikeusministeriön 
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sääntökäytäntöjä koskevan selvityksen otan-
taan kuuluneista 937) sekä koulutus- ja tut-
kimustoiminnan (26 %) harjoittaminen. 
Kolmanneksi yleisimmin säätiön tarkoitus 
liittyy sosiaalipalveluiden tuottamiseen 
(15 %). Seuraavaksi yleisimmät tarkoitukset 
liittyvät asumisen ja kehittämisen (7,5 %) se-
kä ammatti- ja elinkeinotoiminnan (6,7 %) 
edistämiseen. Harvalukuisempina osuuksina 
erottuvat myös terveydenhuoltoa (4,6 %), 
kansalaistoimintaa ja edunvalvontaa (2,8 %), 
hyväntekeväisyys- ja vapaaehtoistoimintaa 
(3,5 %), kansainvälistä toimintaa (1,1 %) ja 
uskonnollista toimintaa (2,1 %) harjoittavat 
tai edistävät säätiöt.  

Säätiön ainoa pakollinen toimielin on halli-
tus. Sääntökäytännössä säätiön hallituksen 
nimittämisen osalta yleisintä on, että hallitus 
täydentää itse itseään. Toiseksi hallituksen 
valinta on voitu osoittaa säätiössä mahdolli-
sesti valittavalle valtuuskunnalle. Kolman-
neksi säätiön hallituksen nimeämiseen voi-
daan säännöissä oikeuttaa jokin säätiön ulko-
puolinen taho tai tahot. Ulkopuolisen tahon 
nimeämisoikeudesta on määrätty melko ta-
saisesti taseen loppusummalla mitaten kaiken 
kokoisten säätiöiden säännöissä. Sen sijaan 
säätiön valtuuskunnan oikeus hallituksen jä-
senten nimeämiseen on yleisempi taseen lop-
pusummalla mitaten suurimpien säätiöiden 
osalta. Oikeusministeriön säätiöille osoitta-
man kyselyn vastaajista 43 % ilmoitti, että 
säätiön perustaja tai joku perustajista nimeää 
hallitukseen yhden tai useamman jäsenen.  

Suurimmassa osassa sääntökäytäntöä kos-
kevan selvityksen otantaan kuuluvista sääti-
öistä hallituksen jäsenet valitaan kiinteiksi, 
ennalta määrätyiksi, toimikausiksi (yleensä 
toimikausi on 1—4 vuotta). Hallituksen jä-
senten toimikausien porrastaminen on sään-
tökäytännössä melko yleistä. Kiinteän toimi-
kauden määrittelyn sijaan tai ohella säätiön 
säännöissä on voitu määrätä hallituksen jäse-
nen toimikausi ennalta määrittelemättömäksi 
ajaksi. Toisaalta hallituksen jäsenyyden on 
säännöissä voitu määrätä päättyvän tietyn 
eläkeiän saavuttamisen jälkeen tai määrätyn 
muun tehtävän päättyessä. Lisäksi hallituk-
sen kokoonpanoon on käytännössä pyritty 
ennalta vaikuttamaan myös eräiden muiden 
sääntömääräysten kautta. Hallituspaikkojen 
vaihtuvuuteen liittyen on voitu rajoittaa halli-

tuksen jäsenten peräkkäisten kiinteiden toi-
mikausien enimmäismäärää tai on voitu aset-
taa muita lisävaatimuksia kelpoisuudelle 
(esim. asuinpaikka, säätiön erityisalaan liit-
tyvä asiantuntemus).  

Valtuuskunta on noin joka neljännessä 
otantaan kuuluneessa säätiöissä. Valtuuskun-
ta on vapaaehtoinen toimielin, jonka jäsenten 
lukumäärä, toimikausi ja valintatapa sekä 
tehtävät perustuvat kaikilta osin säätiön sään-
töihin; säätiölaissa ei ole säännöksiä valtuus-
kunnasta (hallintoneuvostosta jne.). Valtuus-
kunnallisia säätiöitä on perustettu melko ta-
saisesti kaikkina aikoina, mutta 2000-luvulla 
on hallinnon yksinkertaistamiseksi ja tosiasi-
allisen toimivuuden turvaamiseksi on jonkin 
verran poistettu valtuuskuntia vanhoista sää-
tiöistä. Käytännössä valtuuskunnat ovat ylei-
sempiä taseen loppusummalla mitattuna suu-
rimmissa säätiöissä. Valtuuskuntien jäsen-
määrä vaihtelee paljon (5—56), keskiarvo on 
16 jäsentä.  

Valtuuskuntiin liittyvä sääntökäytäntö on 
enimmäkseen melko yhtenäistä eikä se otan-
nan aikajänteen puitteissa näytä merkittävästi 
muuttuneen. Mikäli säännöissä on määrätty 
valtuuskunnasta, nimeää se useimmiten sää-
tiön koko hallituksen tai jäseniä hallitukseen. 
Lähes aina tilintarkastajan valinta kuuluu 
valtuuskunnan sääntömääräisiin tehtäviin. 
Näissä säätiöissä valtuuskunta vahvistaa lä-
hes aina säätiön toimintasuunnitelman ja/tai 
talousarvion sekä tilinpäätöksen sekä päättää 
sääntöjen muuttamisesta. Vain noin 40% 
otantaan kuuluneista säätiöistä valtuuskun-
nan nimenomaiseksi sääntömääräinen tehtä-
vä on hallituksen toiminnan ohjaaminen 
ja/tai valvonta. 

Noin 60% otannan valtuuskunnallisista 
säätiöistä täydentää itse itseään. Siten val-
tuuskunnan täydentäminen ja puheenjohtajis-
ton valinta mainitaan säännöissä usein myös 
valtuuskunnan tehtävien yhteydessä. Muita 
huomattavia valtuuskunnan jäsenten nimeäjiä 
ovat yhdistykset, kunnat ja kuntayhtymät.  

Asiamiehestä (toimitusjohtaja, toiminnan-
johtaja, yliasiamies, isännöitsijä tms.) määrä-
tään hieman yli puolessa otannan säätiöistä. 
Säätiölaissa ei ole säännöksiä asiamiehestä, 
asiamiehen valitseminen on vapaaehtoista ja 
asiamiehen valinta, toimikausi, tehtävät ja 
muut asemaa liittyvät seikat perustuvat läh-
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tökohtaisesti säätiön sääntöihin ja asiamie-
heksi valitun kanssa sovittuun. Nykyisten 
asiamiesten työoikeudellista asemaa pidetään 
epäselvänä. Ajallisesti asiamiehen valintaa ja 
toimivaltaa koskevat sääntömääräykset ovat 
tasaisessa kasvussa läpi otannan. Asiamiestä 
koskevien sääntömääräysten ja säätiön taseen 
loppusumman välillä on yhteys siten, että 
asiamiestä koskevat sääntömääräykset ovat 
yleisempiä taseen loppusummalla mitaten 
suurempien säätiöiden säännöissä. Asiamie-
hen tehtävien ja toimivallan määrittelyn osal-
ta kehitys on sekä uusien perustettujen sääti-
öiden osalta, että rekisteröityjen sääntömuu-
tosten seurauksena kulkenut kohti osakeyh-
tiölain määritelmän mukaista toimitusjohta-
jaa.  

Myös muita toimielimiä on noin neljäs-
osassa otantaan kuuluneista säätiöistä. Nämä 
toimielimet ovat lähes yksinomaan hallituk-
sen toimintaa tukevia ja sen päätöksiä val-
mistelevia. Hallituksen yleistoimivaltaan 
kuuluvien asioiden osoittaminen sääntötasol-
la muille toimielimelle oli sääntökäytäntöä 
koskevan otannan puitteissa hyvin poikkeuk-
sellista. 

Lain mukaan kaikissa säätiöissä on KHT- 
tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajan ni-
meää hallitus noin 2/3:ssa otantaan kuulu-
neista säätiöistä. Jos säätiössä on valtuuskun-
ta, se nimeää yleensä tilintarkastajan. Noin 
15%:ssa otantaa kuuluneista säätiöistä tilin-
tarkastajan nimeää ulkopuolinen taho.  Ulko-
puolisen tahon tilintarkastajan nimeämisoi-
keutta koskevat sääntömääräykset ovat har-
vinaisempia uudemmissa säätiöissä.  

 
Säätiöiden hallinto-, tilintarkastus ja tilin-
päätöskäytäntö 

 
Oikeusministeriö selvitti tammi-maalis-

kuussa 2012 säätiöiden hallinto- ja tilinpää-
töskäytäntöjä ministeriön verkkosivuilla jul-
kaistulla ja säätiöille osoitetulla kyselyllä. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 684 säätiötä, joista 
634 voitiin yhdistää Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle toimitettuihin, säätiön taloutta ku-
vaaviin vuoden 2010 vuosi-ilmoituksiin (tu-
loslaskelma- ja tasetiedot).  

Noin puolet kyselyyn vastanneista säätiöis-
tä ilmoitti toteuttavansa tarkoitustaan apura-
hoja jakamalla. Lisäksi noin viidennes vas-

taajista ilmoitti säätiön toimintamuotojen liit-
tyvän tiedon tuottamiseen taikka koulutuk-
seen, noin viidennes vastaajista ilmoitti sää-
tiön toimintamuotojen liittyvän kulttuurin 
edistämiseen sekä noin viidennes vastaajista 
ilmoitti säätiön toimintamuotojen liittyvän 
palveluiden tuottamiseen. Valtaosa kyselyyn 
vastanneista säätiöistä toimii vain Suomessa. 
Yhteistyötä muissa valtioissa olevien organi-
saatioiden kanssa harjoitti tai muuta toimin-
taa ulkomaille suuntasi ilmoittamansa mu-
kaan vajaa viidennes kyselyyn vastaajista. 

Säätiöiltä kysyttiin, käyttävätkö ne tasees-
saan hankintahintoja vai käypiä arvoja ku-
vaamaan sijoitusomaisuutensa arvoa. Noin 
neljännes vastanneista säätiöistä ilmoitti 
käyttävänsä käypiä arvoja ja lähes 2/3 ilmoit-
ti käyttävänsä hankintahintoja.  

Yli viidennes vastanneista säätiöistä ilmoit-
ti saaneensa vuonna 2010 varoja lahjoituksi-
na ja/tai testamenteilla (tietoa ei ole käytettä-
vissä kaikilta säätiöiltä).  Valtiolta (mukaan 
lukien kaikki valtion viranomaiset ja laitok-
set, myös liikelaitokset) avustuksia vuonna 
2010 ilmoitti saaneensa neljännes vastaajista. 
Viidennes vastaajista ilmoitti saaneensa 
vuonna 2010 avustuksia kunnalta. Vajaa vii-
dennes vastaajista ilmoitti, että kunta tai val-
tio on ostanut palveluja säätiöltä tai sen ty-
täryritykseltä. 

Noin 60% vastanneista ilmoitti säätiön hal-
lituksen hoitavan säätiön sijoitustoimintaa. 
Vajaalla viidenneksellä vastaajista oli oma 
muu toimielin tai toimihenkilö, joka hoitaa 
säätiön sijoitustoimintaa. Noin viidennes vas-
taajista ilmoitti säätiön sijoitustoiminnan ul-
koistetun joko kokonaan tai osittain. Sijoitus-
toimintansa ulkoistaneet säätiöt ilmoittivat 
useimmiten säätiön hallituksen valvovan sää-
tiön ulkopuolista varainhoitajaa osana tavan-
omaista hallitustyöskentelyä. Toisinaan ul-
koistetun sijoitustoiminnan valvonta oli osoi-
tettu joko säätiön asiamiehelle tai erilliselle 
talousasioista vastaavalle valiokunnalle. Käy-
tännössä säätiön varainhoitajan säännöllises-
tä raportointivelvollisuudesta sovitaan 
useimmiten osana sijoitustoiminnan ulkois-
tamista koskevaa varainhoitosopimusta. Si-
joitustoiminnan organisointitavan ja säätiön 
taseen loppusumman sekä sijoitus- ja rahoi-
tustoiminnan välillä on selvä yhteys siten, et-
tä sijoitustoiminnan ulkoistaminen tai osoit-
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taminen erilliselle elimelle tai toimihenkilöil-
le on yleisempää taseen loppusummalla sekä 
sijoitus- rahoitustoiminnan tuotoilla mitaten 
suuremmissa säätiöissä. Erityisesti taseella 
mitaten pienimpien säätiöiden osalta sijoitus-
toiminnan järjestäminen muuten kuin halli-
tuksen hoitamana on harvinaista. 

Kyselyyn vastanneista säätiöistä 8 %:lla on 
määräysvalta asunto-osakeyhtiössä, 10 %:lla 
kiinteistöosakeyhtiössä ja 10 %:lla osakeyh-
tiössä. Kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-
osakeyhtiöiden osalta yleisintä oli, että sääti-
öllä oli määräysvalta yhdessä tai kahdessa 
yhtiössä. Osakeyhtiöiden osalta selvästi 
yleisintä oli määräysvalta vain yhdessä yhti-
össä. Eräillä säätiöillä oli kuitenkin määräys-
valta yli kymmenessä osakeyhtiössä tai kiin-
teistöosakeyhtiössä. Noin 2/5:aa säätiöistä, 
joilla oli määräysvalta yhtiössä, ilmoitti to-
teuttavansa tarkoitustaan määräysvallassaan 
olevan yhtiön tai muun yhteisön kautta. Näis-
tä lähes kaikki ilmoittivat, että säätiön halli-
tus valvoo määräysvallassa olevan yhtiön 
toimivan säätiön tarkoituksen ja periaatteiden 
mukaisesti. Yleisin tapa järjestää säätiön 
määräysvallassa olevan yhtiön toiminnan 
valvonta oli konserniyhteisöjen hallitusten 
muodostaminen siten, että säätiön ja sen 
määräysvallassa olevan yhtiön hallitukset 
ovat kokonaan tai osittain samat. Toisinaan 
myös säätiön asiamies on säätiön määräys-
vallassa olevan yhtiön hallituksen jäsen. 
Useat vastaajat viittasivat myös osakkeen-
omistajan oikeuksien käyttämiseen yhtiöko-
kouksessa. Määräysvallassa olevalla yhtiöllä 
voi myös olla erityinen velvollisuus raportoi-
da toiminnastaan säännöllisesti säätiön halli-
tukselle.  

Määräysvaltaa käyttävistä vastaajista vajaa 
neljännes ilmoitti laativansa konsernitilinpää-
töksen ja noin puolet jätti konsernitilinpää-
töksen laatimatta, koska säätiö ei harjoita lii-
ketoimintaa, ja 3/10:aa, koska muut kirjanpi-
tolain konsernitilinpäätöksen laatimista kos-
kevat edellytykset eivät täyty. Määräysvaltaa 
käyttävistä vastaajista 1/5—1/4 oli edellisen 
5 vuoden aikana antanut lainaa tai vakuuksia 
tytäryhtiölleen taikka myynyt hyödykkeitä 
tytäryhtiölleen tai ostaneet siltä hyödykkeitä. 
Määräysvaltaa käyttävistä säätiöistä vajaa 
1/4 ilmoitti, että säätiön ja tytäryhtiön halli-
tusten kokoonpano on täysin sama, noin 

3/5:ssa osittain sama ja 1/4:ssa täysin erilai-
nen. Noin puolet määräysvaltaa käyttävistä 
säätiöistä ilmoitti, että säätiön asiamies ja 
säätiön tytäryhtiön toimitusjohtaja on sama 
henkilö. Tytärsäätiönä osa konsernia ilmoitti 
olevansa 40 säätiötä (6 %).  

Yli puolessa säätiön hallituksen työnjakoa 
koskevaan kysymykseen vastanneista sääti-
öistä (59 %) hallituksen jäsenten kesken ei 
ollut tehty sisäistä työnjakoa. Käytännössä 
säätiön hallitus kokoontui yleensä 3—5 ker-
taa vuodessa. Säätiön ilmoittaman kokousti-
heyden ja taseen loppusummalla mitatun 
koon välillä on selvä yhteys joka vastaa ole-
tusta siitä, että suuremmissa säätiöissä halli-
tustyöskentely on tiiviimpää ja kokouksia 
enemmän. Noin puolessa otantaan vastan-
neista säätiöistä oli laadittu apuraha- tai 
muun toiminnan periaatteet ja noin kolman-
neksessa on hallituksen toimintaa ohjaava 
työjärjestys tai sijoitusohjesääntö. Neljännek-
sellä vastaajista oli myös talousohjesääntö tai 
muuta sisäistä ohjeistusta. Eräät vastaajat il-
moittivat lisäksi, että säätiössä noudatetaan 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n 
säätiön hyvää hallintoa koskevaa ohjeistusta. 

Kyselyyn vastanneet säätiöt ilmoittivat lä-
hes poikkeuksetta (93 % vastaajista), etteivät 
olleet tukeneet säätiön perustajan tai hallituk-
sen jäsenen lähipiiriin kuuluvia tahoja. Sääti-
ön hallituksen jäsenille maksettuja palkkoja, 
palkkioita ja muita etuuksia ilmoitti vajaa 
puolet (46 %) kyselyyn vastanneista säätiöis-
tä. Palkkioiden määrä pyydettiin ilmoitta-
maan kaikkia hallituksen jäseniä koskevana 
yhteenlaskettuna summana ja näin saadut 
vastaukset vaihtelivat pääosin muutamista 
sadoista euroista kymmeniin tuhansiin euroi-
hin. Yhteensä kymmenen säätiötä oli maksa-
nut hallituksen jäsenille vuonna 2010 yhteen-
sä 100 000 euroa tai enemmän palkkioita. 
Selvästi yleisintä on palkkion maksaminen 
hallituksen jäsenelle vain kokousperusteises-
ti.  

Kyselyyn vastanneista säätiöistä 35 % il-
moitti, että yksi tai useampi säätiön tilintar-
kastaja oli viimeksi vaihtunut 2—5 vuotta 
sitten, 20 % ilmoitti tilintarkastajan vaihtu-
neen 5—10 vuotta sitten. Vain 10% ilmoitti 
tilintarkastajan vaihtuneen yli 10 vuotta sit-
ten. Kahdessa kolmasosassa vastanneista sää-
tiöistä kirjanpidon hoitaa ulkopuolinen palve-
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luntarjoaja, kuten pankki tai kirjanpitotoimis-
to. Toisaalta vajaassa viidenneksessä vastan-
neista säätiön henkilökunta ja kymmenes-
osassa asiamies hoitaa säätiön kirjanpidon.  

Kyselyyn vastanneista säätiöistä  3/4:n pal-
veluksessa oli vuonna 2010 säännöllisesti 
0—2 henkilötyövuotta, vajaalla neljänneksel-
lä 3—49 henkilötyövuotta ja noin 4 %:lla 
50—299 henkilötyövuotta. Vain kuusi kyse-
lyyn vastannutta säätiötä ilmoitti, että niiden 
palveluksessa oli vuonna 2010 yhteenlasket-
tuna säännöllisesti yli 300 henkilötyövuotta. 
Säätiökonsernien osalta luvut ovat jossain 
määrin suuremmat. Vapaaehtoistyön arvioi-
daan olevan säätiöiden toiminnan kannalta 
huomattavaa. 

Säätiöiden hallinto-, toiminta- ja avoi-
muuskäytäntöjen kehittämiseksi Säätiöiden 
ja rahastojen neuvottelukunta ry (SRNK) on 
julkaissut suosituksia säätiön hyvästä hallin-
nosta. Sosiaali- ja terveysalan yhteistyöyh-
distys YTY on julkaissut sen jäsenille hyväs-
tä järjestötavasta suosituksen, jossa viitataan 
SRNK:n suositukseen ja käsitellään myös 
järjestökonserniin kuuluvia säätiöitä. Suosi-
tukset eivät ole sitovia, mutta ovat omiaan 
vaikuttamaan säätiökäytännön kehitykseen. 

 
Epäitsenäisten säätiöiden ja muiden määrä-
tarkoitukseen käytettävien rahastojen käytän-
tö 

 
Määrätarkoitukseen käytettäviä rahastoja 

on muun muassa rekisteröityjen säätiöiden, 
yhdistysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja 
oppilaitosten, rahoituslaitosten, valtion, kun-
tien, evankelisluterilaisen kirkon ja muiden 
uskonnollisten yhdyskuntien ja muiden yh-
teisöjen omistuksessa ja hoidettavana. Täl-
laisten rahastojen lukumäärästä, tarkoituksis-
ta, toimintamuodoista, rahastojen säännöistä 
ja vastaavista määräyksistä, hallinnosta, va-
roista ja niiden käytöstä ei ole tilastotietoja. 
On kuitenkin arvioitu, että tällaisten säätiöi-
den ja rahastojen lukumäärä ja niissä olevien 
varojen yhteismäärä on huomattavan suuri ja 
niiden tarkoitukset ja toiminta voivat olla jo-
ko hyvin samanlaista kuin rekisteröidyssä 
säätiössä (esimerkiksi rekisteröidyn säätiön 
tai yhdistyksen hallinnassa oleva rahasto) tai 
hyvinkin erilaista kuin perinteisessä rekiste-
röidyssä säätiössä (esimerkiksi valtion tai 

kunnan viraston tai laitoksen taikka seura-
kunnan hallinnassa oleva rahastot ja osa yh-
distysten hallinnassa olevista rahastoista). 
Yksittäisen rekisteröimättömän säätiön tai 
rahaston varat ja toiminta voivat olla hyvin-
kin merkittäviä, mutta tiettävästi tällaiset ra-
hastot ovat esimerkiksi rekisteröityjen sääti-
öiden ja yhdistysten omistuksessa ja hoidet-
tavana. 

Vuonna 2012 oikeusministeriö selvitti re-
kisteröimättömien säätiöiden ja rahastojen 
määrää ja suuruutta rekisteröidyille säätiöille, 
yliopistoille ja korkeakouluille, rahoituslai-
toksille, ja evankelisluterilaiselle kirkolle 
osoitetuilla omakatteisia rahastoja (epäitse-
näinen säätiö) ja muita sidottuja rahastoja 
(muu määrätarkoitusrahasto) koskevilla ky-
selyillä.  

Määrätarkoitukseen käytettävien rahastojen 
lukumäärää, varoja, omistajia ja sääntökäy-
täntöä on selvitetty Säätiölain uudistamistyö-
ryhmän mietinnössä (OM 23/2013, 1.4 kohta, 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkai
sut/julkaisuarkisto/1368536471072/Files/OM
ML_23_2013_Uusi_saatiolaki_366_s.pdf). 

 
1.2.2 Patentti- ja rekisterihallituksen säätiö-
rekisteri- ja säätiövalvontakäytäntö 

Säätiörekisteri- ja säätiövalvontailmoitusten 
ja muiden viranomaistoimien määrät 

 
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekis-

terissä oli maaliskuun 2014 lopussa 2 838 re-
kisteröityä säätiötä. Vuonna 2013 säätiöre-
kisteriin tuli 37 rekisteröinti-ilmoitusta, 
1 350 muutosilmoitusta ja  2 784 vuosi-
ilmoitusta. Vuonna 2013 rekisteröitiin 
35 uutta säätiötä, 1 186 hallituksen ja nimen-
kirjoittajien muutosta ja 263 sääntömuutosta.  
Vuonna 2012 pyydettiin tilinpäätöstietojen 
perusteella täydennyksiä yhteensä 406 sääti-
öltä ja vuonna 2013 917 säätiöltä. Täyden-
nykset koskivat muun muassa tilintarkastaji-
en lukumäärää ja kelpoisuutta, tilinpäätöksen 
liitetietojen sekä hallituksen jäsenten vaihtu-
misesta tehtävän rekisteri-ilmoituksen tai ti-
lintarkastuskertomuksen toimittamista ja 
muita vastaavia pääasiassa teknisluontoisia 
tilinpäätöstarkastuksessa havaittuja seikkoja. 

Säätiörekisterin valvonta-asioita tuli vireil-
le vuonna 2009 yhteensä 22, vuonna 
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2010 yhteensä 20, vuonna 2011 yhteensä 11, 
vuonna 2012 yhteensä 14 ja vuonna 2013 yh-
teensä 44 kappaletta.  Ostopalveluita käyte-
tään lähinnä erityisiin tarkastuksiin ja oikeu-
denkäynteihin.  

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiöval-
vonnan työmäärä on viime vuosina ollut 
merkittävässä kasvussa säätiöiden toimintaan 
ja oikeudellisiin tulkintoihin liittyvien kysy-
mysten voimakkaamman esille nousun myö-
tä.  

 
 

Säätiörekisteri- ja valvontailmoitusmaksut 
sekä säätiörekisterin talous ja toiminta 

 
Rekisteri- ja valvontailmoitusmaksut. Seu-

raavassa esitetään säätiörekisteriin tehtävistä 
hakemus- ja ilmoitusasioista perittävät mak-
sut (joulukuu 2013). Vertailun vuoksi kunkin 
maksun jälkeen on mainittu maksut, joita Pa-
tentti- ja rekisterihallitus perii vastaavissa 
yhdistysrekisteri- tai kaupparekisteriasioissa. 
Kaupparekisterin osalta on mainittu osakeyh-
tiöitä ja osuuskuntia koskevat maksut. Sääti-
ön rekisteröinnin, sääntömuutoksen, sulau-
tumisen ja lakkauttamisen rekisteröinnin 
edellytysten tarkastaminen on vaatinut 
enemmän henkilöresursseja kuin vastaavat 
suoritteet yhdistysrekisterissä ja kaupparekis-
terissä, koska säätiöihin on sovellettu näiltä 
osin pidemmälle meneviä vaatimuksia kuin 
yhdistyksiin, yhtiöihin ja osuuskuntiin. Li-
säksi osa yhdistysrekisterin kuluista katetaan 
valtion talousarvioista ilmoitusmaksujen pi-
tämiseksi omakustannushintaa alemmalla ta-
solla.  

Säätiön perustamisluvan ja rekisteröinnin 
käsittelymaksu on 1 680 euroa (maksu sisäl-
tää myös osuuden rekisterijärjestelmän yllä-
pitokuluista). Sähköisesti tehdyn yhdistyksen 
perusilmoituksen käsittelymaksu on 85 euroa 
tai ennakkotarkastettuna 30 euroa. Postitse 
tehdyn yhdistyksen perusilmoituksen käsitte-
lymaksu on 130 euroa tai ennakkotarkastet-
tuna 40 euroa. Ennakkotarkastus maksaa 
150 euroa enintään viiden pykälän osalta ja 
säännöt kattava ennakkotarkastus maksaa 
450 euroa. Ennakkotarkastusta käyttävät lä-
hinnä järjestöt, joilla on paljon jäsenyhdis-
tyksiä. Osakeyhtiön ja osuuskunnan perusil-
moituksen käsittelymaksu on 380 euroa 

(sähköisen ilmoituksen käsittelymaksu on 
330 euroa). 

Säätiön sääntömuutoksen vahvistamisen 
käsittelymaksu on 510 euroa. Yhdistyksen 
sääntöjen, osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja 
osuuskunnan sääntöjen muutoksen käsitte-
lymaksut ovat yhdistyksen sähköisesti tehtyä 
ennakkotarkastettua sääntöjen muutosilmoi-
tusta (35 euroa) lukuun ottamatta samat kuin 
perusilmoituksesta perittävät maksut. 

Säätiön hallituksen jäsenen ja nimenkirjoit-
tajan muutoksen käsittelymaksu on 100 eu-
roa. Yhdistyksen puheenjohtajan ja nimen-
kirjoittajan vaihdoksen käsittelymaksu on 
20 tai 30 euroa riippuen siitä, tehdäänkö il-
moitus sähköisesti vai postitse. Osakeyhtiös-
sä ja osuuskunnassa hallituksen, toimitusjoh-
tajan ja nimenkirjoittajan muutoksen käsitte-
lymaksu on 85 euroa. 

Lisäksi kaikkien rekisteröityjen säätiöiden 
on tehtävä kerran vuodessa vuosiselvitys, jo-
ka sisältää tilinpäätösasiakirjat ja erillisellä 
lomakkeella annettavat tilinpäätösasiakirjoi-
hin perustuvat tiedot ja josta Patentti- ja re-
kisterihallitus on perinyt vuoden 2013 lop-
puun asti 100 euron käsittelymaksun. Mak-
suilla on katettu säätiövalvonnan kuluja. Yh-
distysten tilinpäätösasiakirjoja ei rekisteröi-
dä. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on ilmoi-
tettava tilinpäätösasiakirjat rekisteröitäväksi 
ja ilmoitus on maksuton. 

Vuoden 2014 alusta lähtien vuosi-
ilmoitusmaksu on korvattu säätiön taseen 
loppusumman mukaan porrastetulla säätiön 
valvontamaksulla (120, 250 tai 500 euroa).  

Säätiörekisterin henkilöstö ja talous. Sää-
tiörekisterin kokonaishenkilöresurssi on seit-
semän henkilötyövuotta, mistä säätiövalvon-
taan käytetään 2,5 henkilötyövuotta (1 laki-
mies, 1 sihteeri ja puolet johtajan ajasta).   

Säätiörekisterin koko toiminnan kulut 
vuonna 2013 olivat 658 390 euroa ja koko-
naiskulut 847 940 euroa. Viime vuosina ku-
lut ovat olleet yhteensä noin 810 000—
1 131 000 euroa vuodessa, mistä keskimäärin 
noin 840 000 euroa on aiheutunut PRH:n 
omien resurssien käytöstä ja 57 000—
291 000 euroa säätiövalvontaan käytetyistä 
ulkoisista palveluista (palkkiot asianajosta ja 
erityisistä tarkastuksista).  Patentti- ja rekiste-
rihallituksen omien resurssien kulut kohden-
netaan säätiörekisterin pitoon ja säätiöval-
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vontaan niihin käytettyjen henkilöresurssien 
suhteessa. Rekisteriviranomaisen käsittely-
järjestelmän kustannuksista kohdennetaan 
noin 30 % säätiöiden vuosiselvitysten käsit-
telyyn. 

Kuluista keskimäärin noin 530 000 euroa 
aiheutuu säätiörekisterin pidosta, keskimää-
rin noin 60 000 euroa tietopalvelusta ja 
307 000—541 000 euroa säätiövalvonnasta. 
Säätiövalvonnan kuluista keskimäärin noin 
250 000 euroa aiheutuu vuosi-ilmoitusten kä-
sittelystä ja 57 000—291 000 euroa on aiheu-
tunut vuosina 2009—2013 erityisistä valvon-
tatoimenpiteistä. Säätiövalvonnan kokonais-
kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: 

 
 

2009 722 000 € 
2010 645 000 € 
2011 497 000 € 
2012 516 000 € 
2013 (arvio) 503 000 € 

 
Säätiövalvonnasta ei ennen vuotta 2011 pe-

ritty erillisiä maksuja, vaikka kustannukset 
nousivat jo vuonna 2009 huomattavan kor-
keiksi. Vuonna 2011 otettiin käyttöön sadan 
euron suuruinen vuosiselvitysilmoituksen kä-
sittelymaksu Patentti- ja rekisterihallituksen 
säätiövalvonnan alijäämän kattamiseksi. Ta-
voitteessa onnistuttiin osittain, sillä vuosisel-
vitysten käsittelyyn perustuva valvonta on 
nykyisin kustannusvastaavaa. Vuosiselvityk-
siä toimitetaan vuosittain n. 2500 kpl, joten 
niistä saadaan käsittelymaksutuloja noin 
250 000 euroa vuodessa.  

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiöval-
vonnan työmäärä on viime vuosina ollut 
merkittävässä kasvussa säätiöiden toimintaan 
ja oikeudellisiin tulkintoihin liittyvien kysy-
mysten voimakkaamman esille nousun myö-
tä. Tämän seurauksena myös säätiövalvon-
nan kustannukset ovat kasvaneet. Patentti- ja 
rekisterihallituksen säätiövalvonnan alijäämä 
oli vuonna 2013 noin 253�000 euroa. Eri 
tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden 
määrästä ja laadusta voidaan arvioida kus-
tannusten olevan vuonna 2014 merkittävästi 
suuremmat kuin vuonna 2013. Alijäämään 
vaikuttaa keskeisesti vireillä olevien oikeu-
denkäyntien kulut ja kulloinenkin tarve käyt-

tää ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi 
erityistarkastusten suorittamisessa. 

Vuonna 2013 säätiörekisterin tuotot rekis-
teri-ilmoitusmaksuista olivat noin 
310 000 euroa vuodessa, tietopalveluista noin 
63 000 euroa vuodessa ja säätiövalvonnan 
vuosi-ilmoitusmaksuista noin 250 000 euroa 
vuodessa.  

Vuoden 2014 alusta lähtien säätiövalvon-
nan vuosi-ilmoitusmaksu on korvattu säätiön 
valvontamaksulla (L säätiön valvontamak-
susta, 1048/2013), jonka arvioitu yhteenlas-
kettu tuotto vuonna 2014 on 586 860 euroa ja 
joka kertyy säätiöiden taseen loppusumman 
perusteella porrastetuista valvontamaksuista 
seuraavasti:  
 
Taseen lop-
pusumma (€) 

Sääti-
öitä 
(kpl) 

Val-
von-
tamak
su (€) 

Maksu-
kertymä 
(€) 

< 100.000 € 503 120 € 60 360 € 
100.000 € –  

- 10.000.000 € 
1730 250 € 432 500 

€ 
> 10.000.000 
€ 

188 500 € 94 000 € 

Yhteensä 2421 
kpl 

 586 860 
€ 

 
Valvontamaksutuloilla katetaan kaikki sää-

tiövalvonnan kustannukset, mukaan lukien 
vuosiselvitysten käsittelykustannukset. Li-
säksi valvontamaksutuloissa varaudutaan ai-
empien vuosien kaltaiseen valvontakustan-
nusten vaihteluun. Eri tuomioistuimissa vi-
reillä olevien asioiden määrän ja laadun pe-
rusteella säätiövalvonnan kustannusten arvi-
oidaan kasvavan vuonna 2014 vuosiin 
2012 ja 2013 verrattuna. 

Varsinkin viime vuosina Patentti- ja rekis-
terihallituksen säätiövalvontaa on olennaises-
ti tehostettu ja siihen käytetään moninkertai-
sesti resursseja verrattuna siihen, miten sää-
tiövalvonta oli järjestetty oikeusministeriössä 
ennen kuin säätiörekisteri ja -valvonta siirret-
tiin vuonna 1995 Patentti- ja rekisterihalli-
tukseen. Käytettävissä ei ole arvioita siitä, 
missä määrin valvontakulut ja niiden arvioitu 
kehitys perustuvat valvonnan kehittämisestä 
aiheutuviin kertaluonteisiin kuluihin ja pi-
demmän ajan kuluessa syntyneiden ongelma-
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tapausten esiin tulosta aiheutuviin erityisiin 
valvontatoimiin.    

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvontaa 
koskevassa päätöksessään 22.12.2006 toden-
nut, että viranomainen ei voi laiminlyödä sil-
le lain mukaan kuuluvia tehtäviä vetoamalla 
voimavarojen puutteeseen (eoak 646/2005). 

 
Säätiöiden rekisteröinti- ja valvontakäytäntö 

 
Patentti- ja rekisterihallituksen säätiöval-

vonta jakautuu kolmeen osaan eli rekiste-
röinnin yhteydessä toteutuvaan perustamis-
vaiheen valvontaan (perustamislupa, perus-
ilmoituksen rekisteröinti), säännölliseen val-
vontaan ja yksittäistapauksia koskevaan val-
vontaan. Säätiölain mukaan Patentti- ja rekis-
terihallituksen on valvottava, että säätiön hal-
lintoa hoidetaan lain ja sääntöjen mukaisesti 
(13 §:n 1 momentti). Patentti- ja rekisterihal-
lituksen valvonta on laillisuusvalvontaa.  

Säätiölain mukaan Patentti- ja rekisterihal-
litus ei saa antaa säätiölle sen rekisteröimisen 
edellytyksenä olevaa perustamislupaa, jos 
säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen mu-
kaan liiketoiminnan harjoittaminen tai jos 
sen pääasiallisena tarkoituksena ilmeisesti on 
välittömän taloudellisen edun antaminen sää-
tiön perustajalle tai säätiön toimihenkilölle 
(5 §:n 3 momentti). Lisäksi säätiö saa harjoit-
taa vain sellaista liiketoimintaa, joka on mai-
nittu sen säännöissä ja joka välittömästi edis-
tää säätiön tarkoituksen toteuttamista (8 a §). 
Säätiölaissa ei ole määritelty liiketoimintaa 
eikä yksityiskohtaisemmin sitä, minkälainen 
liiketoiminta on sallittua ja kiellettyä. Patent-
ti- ja rekisterihallitus ei ole julkisesti linjan-
nut sitä, miten liiketoiminnan harjoittamista 
koskevia rajoituksia lähtökohtaisesti tulki-
taan säätiön rekisteröinnin ja jatkuvan val-
vonnan yhteydessä. Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen pyrkimyksenä on ollut selventää ja 
tiukentaa linjaansa liiketoimintaa harjoittavi-
en säätiöiden osalta. Yksittäisten perustamis-
lupahakemusten käsittelyn yhteydessä Pa-
tentti- ja rekisterihallitus on kiinnittänyt 
huomiota perustettavan säätiön liiketoimin-
nan laajuuteen (esimerkiksi tuotoilla mitattu-
na) verrattuna muuhun toimintaan arvioides-
saan sitä, voidaanko perustamislupa myön-
tää. Toisaalta täysin uutta säätiötä perustetta-

essa PRH:n on vaikea arvioida perustamis-
asiakirjojen perusteella, sisältääkö toiminta 
liiketoimintaa ja miten laajaa mahdollinen 
liiketoiminta tulee olemaan. Perustamisluvis-
ta ja säätiöiden säännöistä ei käytännössä il-
mene, miltä osin lupaviranomainen on katso-
nut säätiön toiminnan liiketoiminnaksi. Esi-
merkiksi ”palveluiden tarjoaminen” tai ”lai-
toksen ylläpitäminen” mahdollistavat talou-
dellisen toiminnan, joka on tai ei ole liike-
toimintaa. Käytännössä lähinnä säätiön tilin-
tarkastajan, Verohallinnon, muiden viran-
omaisten ja säätiötä mahdollisesti tukevien 
muiden tahojen tulkittavaksi jää se, miltä 
osin säätiö harjoittaa liiketoimintaa.    

Säännöllinen valvonta perustuu ensisijassa 
vuosi-ilmoituksiin ja niiden yhteydessä toi-
mitettaviin säätiön tilinpäätösasiakirjoihin 
(13 §:n 2 momentti). PRH:n valvonnan toi-
mivuuteen vaikuttavat olennaisesti säätiöiden 
kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö sekä tilin-
tarkastusten laatu. Käytännössä PRH tarkis-
taa, että vuosi-ilmoituksessa on vaadittavat 
asiakirjat ja että tilintarkastuskertomuksessa 
on säätiölain edellyttämät tiedot, eli onko 
säätiön varat asianmukaisesti sijoitettu, onko 
säätiön toimielimille pidettäviä palkkioita pi-
dettävä kohtuullisina ja antavatko säätiön ti-
linpäätös ja toimintakertomus oikeat ja riittä-
vät tiedot säätiön toiminnasta (12 §:n 4 mo-
mentti). Mikäli säätiö ei lähetä vuosi-
ilmoitusta omatoimisesti, PRH pyytää ilmoi-
tusta. Jos tilintarkastuskertomus ei ole va-
kiomuotoinen, PRH pyytää säätiöltä selvitys-
tä, siitä, miten säätiö toimii tilintarkastajan 
havaitsemien puutteiden korjaamiseksi.  

Erityiset valvontatoimet perustuvat eri ta-
hoilta ilmi tulleisiin yksilöityihin syihin ja 
niistä johtuviin tarkastustarpeisiin. Näiden 
tapausten selvittäminen alkaa säätiölain 
13 §:n 2 momentin tarkoittamalla selvitys-
pyynnöllä. Mikäli tarve vaatii, PRH voi käyt-
tää myös säätiölain 13 §:n 3 momentin ja 
14 §:n mukaisia tarkastuskeinoja. Näitä ovat 
tilien ja hallinnon tarkastus, velvoite ryhtyä 
toimiin oikaisun aikaan saamiseksi, mahdol-
lisuus kieltää virheellisen päätöksen toi-
meenpano, mahdollisuus hakea säätiön koti-
paikan tuomioistuimelta säätiön hallituksen 
jäsenen erottamista ja mahdollisuus nostaa 
säätiön kotipaikan tuomioistuimessa vahin-
gonkorvauskanne. PRH on säätiölain 14 §:n 
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4 momentin mukaan velvollinen myös il-
moittamaan viralliselle syyttäjälle syytteen 
nostamista varten, milloin hallituksen jäsen 
on toimessaan syyllistynyt rangaistavaan te-
koon. 

Erityiset valvontatoimet on tilastoitu 
PRH:ssa seuraavasti: 22 tapausta vuonna 
2009, 20 tapausta vuonna 2010, 11 tapausta 
vuonna 2011, 14 tapausta vuonna 2012 ja 
44 tapausta vuonna 2013.   Säätiölaissa sääti-
ön perustamisen edellytyksistä liiketoimin-
nan harjoittamisen rajoitukset sekä säätiöval-
vonnan tavoitteet on määritelty hyvin yleisel-
lä tasolla säätiötoiminnan monimuotoisuus ja 
kehitys huomioon ottaen. Lainsäädännön 
yleisluonteisuuden vuoksi valvonnan konk-
reettisten tavoitteiden ja valvonnan tason 
määrittely on käytännössä jätetty suurelta 
osin PRH:n tehtäväksi.  

Toisaalta on edellytetty, että PRH:n on 
ryhdyttävä valvontatoimiin, kun se on saanut 
tiedon esimerkiksi muiden valvontaviran-
omaisten tietynlaisista selvityksistä ja toi-
menpiteistä (eoak 646/2005). Päätöksen pe-
rusteluiden mukaan PRH:n käytettävissä oli 
ollut poikkeuksellisen laaja aineisto muiden 
viranomaisten jo tekemiä selvityksiä jo vuo-
sia ennen kuin PRH:n toiminta oli saatettu 
apulaisoikeusasiamiehen käsiteltäväksi. (Ny-
kyinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus) ARA oli jo vuosina 2001—2003 suorit-
tanut ulkopuolisten ammattitilintarkastajien 
kanssa yhteistyössä tehdyn perusteellisen 
tarkastuksen. Tämä perusteellinen selvitys oli 
ollut PRH:n käytössä ilman erillisiä omia 
selvityksiä. Tarkastuskertomus sisälsi ha-
vaintoja seikoista, joiden perusteella voitiin 
vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä kysei-
sen toiminnan laillisuudesta riippumatta asi-
an tulevasta rikosoikeudellisesta arvioinnista. 
Tarkastuskertomuksessa todettiin useita toi-
minnan laittomuuksia. Hallinto-oikeuden rat-
kaisuista sekä verottajan päätöksistä ja apu-
rahamuistiosta oli niin ikään ollut saatavissa 
valmista selvitystä säätiön toiminnasta. PRH 
on korostanut myös riittävää näyttöä edelly-
tyksenä valvontatoimenpiteille. Tässä tapa-
uksessa oli kuitenkin jo ollut riittävä näyttö 
sille, että ARA oli peruuttanut säätiön ni-
meämisen yhteisöksi ja irtisanonut säätiön 
omistamien kiinteistöyhtiöiden aravalainoja 
ja lakkauttanut korkotuen päätöksillä, jotka 

oli tutkittu ja hyväksytty hallinto-oikeuden 
päätöksillä. Edelleen näyttö oli riittänyt esi-
tukinnan aloittamiseen ja sittemmin myös 
syytteiden nostamiseen säätiön hallituksen 
entistä puheenjohtajaa vastaan.  

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan PRH:n 
olisi tullut säätiötä valvovana viranomaisena 
ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin viimeis-
tään vuoden 2005 alussa. Sitä ennen ARA oli 
jo suorittamassaan perusteellisessa tarkastuk-
sessa todennut, että säätiön toiminnassa oli 
ilmennyt useita lainvastaisuuksia. Menettely 
oli ollut muun muassa osakeyhtiölain, tilin-
tarkastuslain sekä arava- ja korkotukilainsää-
dännön vastaista. ARA oli jo joulukuussa 
2001 tehnyt asiassa tutkintapyynnöt poliisille 
ja verottajalle. VTV oli sitä ennen kehottanut 
ARA:aa harkitsemaan rikosilmoituksen te-
kemistä. ARA oli suorittamiensa tarkastus-
havaintojen perusteella päättänyt peruuttaa 
säätiön nimeämisen yhteisöksi, joka harjoit-
taa aravalaissa tarkoitettua asuntojen vuok-
raamista sosiaalisin perustein, sekä myö-
hemmin ARA oli irtisanonut säätiön omista-
mien kiinteistöyhtiöiden aravalainoja ja lak-
kauttanut kiinteistöyhtiöiden asuntolainoille 
myönnetyn korkotuen maksamisen. Hallinto-
oikeus oli 6.5.2004 hylännyt ARA:n päätök-
sistä tehdyt valitukset.  Hallinto-oikeus oli 
perustellut päätöksiään mm. säätiön väärin-
käytösten laadulla ja järjestelmällisyydellä 
sekä säätiön hallituksen puheenjohtajaa ja 
hänen lähipiiriään suosivilla menettelytavoil-
la. Lisäksi apulaisoikeusasiamies viittasi sää-
tiön osalta aloitettuun esitutkintaan, syyttei-
den nostamiseen säätiön hallinnossa toimi-
nutta henkilöä vastaan ja siihen, että edellä 
mainittuihin taloudellisiin seurauksiin johta-
nut säätiön hallinnon menettely oli aiheutta-
nut säätiölle konkreettista vahinkoa. 

 
1.2.3 Muu valvonta 

Yleistä 
 
Toiminnallisia säätiöitä valvotaan sekä 

toiminnan että rahoituksen osalta. Esimerkik-
si luvanvaraisten sosiaali- ja terveyspalvelui-
den tuottamista valvovat viranomaiset ja 
avustusten käyttöä avustusten myöntäjät. 
Myös palveluntuottajat valvovat omaa toi-
mintaansa omavalvontasuunnitelmien avulla. 
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Raha-automaattiyhdistys valvoo avustamien-
sa säätiöiden avustusten käyttöä ja seuraa 
säätiön toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. 
Vastaavasti opetus- ja kulttuurialan valtion-
avustuksia (mukaan lukien avustukset veik-
kausvoittovaroista) myöntävät valtionapuvi-
ranomaiset seuraavat myöntämiensä valtion-
avustusten käyttöä. 

 
Toiminnan valvonta  

 
Yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja 

tuottavien säätiöiden toimintaa valvovat sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valvira, aluehallintovirastot ja kunnat. Vi-
ranomaisvalvonnan tarkoituksena on edistää 
alueellisen yhdenvertaisuuden ja oikeustur-
van toteutumista sekä hallita palveluiden laa-
tua. Valvontaviranomainen ottaa kantaa sii-
hen, ovatko palvelujen tuottajat toimineet 
säädösten edellyttämällä tavalla.  

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tarjontaa koskevan lainsäädännön sekä lupa- 
ja rahoitusehtojen perusteella palveluita tuot-
tava säätiö laatii omavalvontasuunnitelman, 
joka kattaa kaikki palvelutuottajan tarjoamat 
palvelut sekä palvelukokonaisuudet. Toimin-
tayksikölle laaditaan kirjallinen suunnitelma, 
jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät 
epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta 
epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pys-
tytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaa-
maan nopeasti. Omavalvontasuunnitelma pi-
detään julkisesti esillä toimintayksikössä ja 
palveluntuottaja on seurattava sen toteutu-
mista (laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 
922/2011, 6 §). Valvira antaa määräyksiä 
omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimi-
sesta ja seurannasta.  

Aluehallintoviraston tehtävänä on sosiaali- 
ja terveydenhuollon valvonta omalla toimi-
alueellaan. Valvira valvoo toimintaa erityi-
sesti silloin, kun kysymyksessä on palvelun-
tuottaja, joka toimii usean aluehallintoviras-
ton toimialueella. Kunnassa valvontaviran-
omaisena toimii terveyslautakunta tai vastaa-
va kunnallinen toimielin. 

Kunta valvoo säätiöiden ja muiden yksi-
tyisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien 
toimintaa kunnassa. Kunnat valvovat ostami-
ensa palveluiden laatua ja asianmukaisuutta. 
Kunnan pitää varmistua, että hankittavat pal-

velut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota 
edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimi-
jalta. Jos kunta käyttää palvelujen järjestämi-
sessä yksityistä palvelujentuottajaa, esimer-
kiksi säätiötä, kunta pyrkii sopimusehdoissa 
varmistamaan yksityiskohtaisesti palvelujen 
laadun. Käytännössä valvonta toteutuu pit-
kälti sopimusperusteisen valvonnan muodos-
sa (suorituksen virheettömyys).  

 
Rahoituksen valvonta 

 
Raha-automaattiyhdistys (RAY) valvoo, et-

tä avustusta saavat säätiöt käyttävät avustuk-
sen siihen tarkoitukseen, mihin se on myön-
netty, toteutuneet kulut vastaavat avustuspää-
töstä ja avustusehtoja ja lakia raha-auto-
maattiavustuksista (1056/2001) noudatetaan. 
Raha-automaattiyhdistys tarkastaa avustuk-
sen saajana olevan säätiön taloutta ja toimin-
taa. Valvonnan keskeisimpiä toimenpiteitä 
ovat maksatustarkastus, vuosiselvitysten tar-
kastaminen, tarkastuskäynnit ja erillisselvi-
tykset. 

Maksatuksen yhteydessä tarkastetaan, että 
asianmukaiset selvitykset aiemmin myönnet-
tyjen avustusten käytöstä on toimitettu. Ra-
kentamishankkeissa RAY tarkastaa myös 
avustettavien kohteiden suunnitelmat ja ra-
hoituslaskelmat. Tarkastuskäynnillä tarkas-
tuksen kohteena ovat mm. säätiön taloushal-
lintoon ja kirjanpitoon liittyvät käytännöt ja 
menettelytavat. Talouden ja avustusten käy-
tön lisäksi tarkastuskäynneillä kiinnitetään li-
sääntyvässä määrin huomiota myös toimin-
nan arviointiin. Valvonnan avulla tuotetaan 
tietoa RAY:n avustusvalmistelun tueksi ai-
emmin myönnettyjen avustusten käytöstä se-
kä avustuksensaajan taloudellisesta asemasta. 
Jos tukien käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, 
RAY voi asettaa saajan maksukieltoon ja so-
siaali- ja terveysministeriö voi periä nostettu-
ja tukia takaisin (laki raha-automaatti-
avustuksista 27 §).  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
(ARA) myöntää säätiöille ja muille yleis-
hyödyllisille yhteisöille asumiseen ja raken-
tamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauk-
sia. ARA ohjaa ja valvoo näin rahoitetun 
asuntokannan käyttöä. ARA valvoo, että sää-
tiö täyttää laissa määritellyt edellytykset ja 
toimii niiden mukaisesti. Valvonta perustuu 
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säätiöltä saatavien perustietojen lisäksi sääti-
öiden vuosittain annettaviin muun muassa 
toimintaa ja rahoitusta koskeviin ilmoituksiin 
ja niiden liitteenä oleviin tilinpäätöstietoihin.  
Vuosivalvontatiedot annetaan sähköisellä 
lomakkeella. Lisäksi ARA tekee tarkastuksia 
yhteisöihin. Valvonnassa tarkastellaan sääti-
ön hallintoa, taloutta ja toimintaa sen selvit-
tämiseksi, onko säätiö noudattanut mm. ara-
valakiin ja -asetukseen sekä aravarajoitusla-
kiin perustuvia aravarahoituksen ehtoja. Val-
vonnasta säädetään myös laissa vuokra-
asuntolainojen sekä asumisoikeustalolainojen 
korkotuesta. 

Kunnat myöntävät säätiöille ja muille 
yleishyödyllisille toimijoille toiminta-
avustuksia. Avustuksen käytölle voidaan 
asettaa avustuspäätöksessä ehtoja, joiden 
noudattamista valvotaan. Kunnat valvovat 
omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti 
avustamiensa säätiöiden toimintaa ja avustus-
ten käyttöä. Esimerkiksi Espoon kaupungilla 
on avustusehtojen perusteella oikeus tarkas-
taa avustusta saavan säätiön hallintoa ja tilejä 
siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata 
kirjanpidosta. Avustuksensaajan on järjestet-
tävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyt-
tämällä tavalla. Avustuksen saajan tulee an-
taa kaupungin tarpeelliseksi katsomat tiedot 
avustushakemuksen käsittelyä, myöntämistä 
ja käytön valvontaa varten. Jos avustuksen-
saaja on antanut virheellisiä tai harhaanjoh-
tavia tietoja, voidaan myönnetty avustus pe-
riä takaisin.  

 
1.2.4 Säätiöiden verotus 

Rekisteröidyn säätiön, sille varoja luovut-
tavan ja säätiön edunsaajan verotusasema pe-
rustuu verolainsäädäntöön. Tuloverolain 
(1535/1992) 22 §:ssä säädetään yleishyödyl-
lisen yhteisön määritelmästä ja 23 §:ssä 
yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuu-
desta. VTV:n mukaan verottaja pitää noin 
90 prosenttia rekisteröidyistä säätiöistä tulo-
verolaissa tarkoitettuina yleishyödyllisinä yh-
teisöinä. Yleishyödyllisen yhteisön toiminta 
on tulojen koostumuksesta riippuen koko-
naan tai osittain verovapaata. Yleishyödylli-
nen yhteisö on verovelvollinen saamastaan 
elinkeinotulosta. Lisäksi se on verovelvolli-
nen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylli-

seen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai 
kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle 
ja seurakunnalle.  Jos yleishyödyllisen yhtei-
sön katsotaan harjoittavan laissa eräiden 
yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuk-
sista annetussa laissa (680/1976) tarkoitettua 
yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, 
voidaan yhteisön tuloverolain mukaiset verot 
huojentaa kokonaan tai osittain. Säätiöiden ja 
muiden yleishyödyllisten yhteisöjen verotu-
kien suuruusluokka on 1990-luvun puolivä-
listä alkaen VATT:n arvioiden mukaan 
100 miljoonaa euroa vuodessa. VTV:n arvion 
mukaan verotuet ovat käytännössä olleet 
2000-luvulla suurempia, koska säätiöiden va-
rallisuus ja sijoitustoiminnan tuotot ovat kas-
vaneet ja rahan arvo on muuttunut (VTV 
210/2010, s. 7 ja 79). Arviointi siitä, onko 
kyse elinkeinotulosta, tehdään aina tapaus-
kohtaisesti. Yleishyödyllisen yhteisön elin-
keinotulona ei kuitenkaan  pidetä tulovero-
lain 23 §:n 3 momentissa luetelluista varain-
keruumuodoista saatuja tuloja (säännöksen 
soveltamisesta ks. KHO 2013:200). Huoneis-
tojen vuokraamisesta saatava tulo on verova-
paata tai kevyemmin verotettua kuin muilla 
verovelvollisilla. Tuloverolakia on myös so-
vellettu siten, että taloudellinen toiminta, jo-
ka yhtiömuodossa olisi elinkeinotoimintaa, 
on säätiön tai yhdistyksen toimintana voitu 
katsoa verovapaaksi yleishyödylliseksi toi-
minnaksi. Oikeuskäytännön mukaan toimin-
nan veronalaisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon myös se, liittyykö toiminta kysei-
sen yleishyödyllisen yhteisön tarkoituksen 
toteutumiseen. Verotustietojen julkisuudesta 
ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 
perusteella verotukia ja -huojennuksia kos-
kevat keskeiset tiedot, kuten tieto yhteisön 
yleishyödyllisyydestä, ovat salassa pidettä-
viä. 

 
1.3 Kansainvälinen kehitys sekä Poh-

joismaiden ja EU:n lainsäädäntö 

1.3.1 Yleistä 

Säätiömuotoista toimintaa koskeva yhtei-
söoikeudellinen sääntely on kansainvälisen 
vertailun näkökulmasta vahvasti kansallista 
oikeutta. Säätiöiden rajat ylittävällä toimin-
nalla on verraten vähäinen vaikutus sisä-
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markkinoiden toimimiseen, joten säätiömuo-
toa koskevaa EU-tason sääntelyä ei toistai-
seksi ole annettu. Säätiöoikeus ei ole siten 
kansainvälistynyt eikä yhdenmukaistunut si-
ten kuin esimerkiksi osakeyhtiöoikeus. Kan-
sallisista lähtökohdista huolimatta säätiö-
muotoista toimintaa koskeva yhteisöoikeu-
dellinen lainsäädäntö on vertailuvaltioissa 
lähtökohdiltaan ja keskeisiltä periaatteiltaan 
monilta osin samansuuntaista.  

Jäljempänä vertailuvaltioiden lainsäädäntöä 
käsitellään pääasiassa vain siltä osin kuin se 
poikkeaa voimassa olevasta säätiölaista tai 
lakiehdotuksesta. Laajempi kansainvälinen 
vertailu on oikeusministeriön internetsivuilla 
(http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Laki
hankkeet/Yhtiooikeus/1274105744409).  

 
1.3.2 Euroopan unioni 

Euroopan unionissa ei ole kansallisia sääti-
öitä koskevaa lainsäädäntöä. Komissio jul-
kaisi 8 helmikuuta 2012 ehdotuksen neuvos-
ton asetukseksi eurooppalaisen säätiön perus-
säännöstä (FE, KOM (2012) 35 lopullinen). 
Ehdotuksen tavoitteena on asetus uudesta eu-
rooppalaisesta säätiömuodosta, jonka tarkoi-
tuksena on helpottaa säätiöiden perustamista 
ja toimintaa sekä säätiövarallisuuden allo-
kointia yleisesti hyödyllisiin tarkoituksiin 
EU:n sisämarkkinoilla. Asetuksessa ehdotet-
tuja eurooppalaisia säätiöitä (FE, Fundatio 
europaea) voisi olla olemassa kansallisten 
säätiöiden ohella ja niitä tulisi jäsenvaltiossa 
kohdella kuten kansallista säätiötä. Euroop-
palaisen säätiön oikeudellisen muodon ha-
keminen olisi vapaaehtoista. Komission ase-
tusehdotuksen käsittely neuvostossa jatkuu 
Kreikan puheenjohtajakaudella keväällä 
2014, mutta on epävarmaa, missä muodossa 
asetus voidaan hyväksyä ja tullaanko sitä yli-
päätään hyväksymään.  

 
1.3.3 Ruotsi 

Ruotsin voimassa olevassa lainsäädännössä 
säätiöitä koskee vuonna 1996 voimaan tullut 
säätiölaki (Stiftelselag, 1994:1220, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941220.
htm). Säätiön oikeuskelpoisuus riippuu laissa 
säädettyjen ominaispiirteiden täyttymisestä. 
Lain mukaan säätiö perustetaan luovuttamal-

la säätiön perustamiskirjassa tarkoitettu 
omaisuus pysyvästi perustajan omaisuudesta 
erilleen käytettäväksi määrättyyn tarkoituk-
seen (Stiftelselag 1:2 §). Laissa ei edellytetä 
säätiön tarkoitukselta hyödyllisyyttä, vaan 
säätiöt voivat toteuttaa mitä tahansa perusta-
jan määräämää laillista tarkoitusta sekä har-
joittaa sen toteuttamiseksi tarpeellista liike-
toimintaa. Laissa ei säädetä säätiön vähim-
mäispääomasta, eikä rekisterikäytännössä 
tiettävästi edellytetä tietyn suuruista säätiö-
pääomaa. 

Ruotsin säätiölain lähtökohtana on säätiön 
hallinnon järjestäminen perustajan määrää-
mällä tavalla (Stiftelselag 2:1 §). Säätiön pe-
rustaja ei kuitenkaan voi olla hallituksen ai-
noa jäsen (Stiftelselag 2:10 §). Laissa ei sää-
detä muista toimielimistä, kuten juoksevasta 
hallinnosta vastaavasta toimitusjohtajasta 
taikka hallituksen toimintaa valvovasta hal-
lintoneuvostosta. Käytännössä toimitusjohta-
jan valinta on kuitenkin etenkin suurempien 
säätiöiden osalta yleistä. 

Ruotsin säätiölain mukaan hallituksen teh-
tävänä on edustaa säätiötä sekä järjestää sää-
tiön hallinto ja toiminta sääntöjen ja lainsää-
dännön edellyttämällä tavalla. Säätiön varat 
tulee lain mukaan sijoittaa hyväksyttävällä 
tavalla (Stiftelselag 2:4 §). Sijoitustoiminnan 
hyväksyttävyys tulee arvioitavaksi tapaus-
kohtaisesti kokonaisharkintana. Arvioinnissa 
kiinnitetään lain esitöiden mukaan huomiota 
riskien hajauttamiseen, säätiön varallisuuden 
suojaamiseen inflaatiolta, sijoitusten likvidi-
teettiin sekä säätiön tarkoitukseen (prop. 
1993/94:9, s. 122). Säätiön perustaja voi an-
taa tarkempia sijoittamista koskevia määrä-
yksiä, joita tulee noudattaa. Ruotsin säätiö-
laissa ei ole nimenomaista säännöstä säätiön 
johdon huolellisuusvelvollisuudesta. Säätiön 
hallituksen lojaliteettivelvollisuus ilmenee 
kuitenkin lähipiiritransaktioita koskevina eri-
tyissäännöksinä (Stiftelselag 2:6 §). 

Ruotsin säätiölain vahingonkorvaussään-
nösten esikuvana ovat Ruotsin osakeyhtiölain 
hallituksen vahingonkorvausvastuuta koske-
vat säännökset. Hallituksen jäsenen vastuu 
säätiötä kohtaan ei rajoitu ainoastaan säätiön 
säännöistä tai säätiölaista johtuviin tehtäviin, 
vaan hallituksen jäseniin sovelletaan yleisiä 
toimeksiantosuhdetta koskevia periaatteita.  
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Ruotsin kirjanpitolaissa (Bokföringslag 
1999:1078, 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19991078.
htm) säädetään lain soveltamisalaan kuuluvi-
en säätiöiden kirjanpitovelvollisuudesta. Kir-
janpitolaista johtuvan kirjanpitovelvollisuu-
den ulkopuolelle jäävien säätiöiden tulee jär-
jestää kirjanpito ja laatia vuosittainen selvitys 
säätiölaissa säädetyllä tavalla. Ruotsin säätiö-
lain mukaan jokaisella säätiöllä tulee olla 
auktorisoitu tai hyväksytty tilintarkastaja.  

Ruotsissa säätiöitä valvovat lääninhallituk-
set. Säätiövalvonta koostuu yleisestä tarkas-
tamisesta, puuttumisesta ja palvelusta. Tar-
kastus perustuu pääasiassa säätiön valvonta-
viranomaiselle toimittamiin tietoihin ja asia-
kirjoihin. Valvontaviranomainen voi puuttua 
säätiön toimintaan valvontakeinoja käyttä-
mällä, jos on syytä olettaa, ettei säätiön hal-
linnossa noudateta säätiön sääntöjä tai säätiö-
lakia. Laissa säädettyjä valvontakeinoja ovat 
asiakirjojen pyytäminen säätiöltä, säätiön 
hallituksen koolle kutsuminen ja kokoukseen 
osallistuminen, tarkastusten tekeminen sääti-
össä, kehotukset säätiölle, täytäntöön-
panokiellosta päättäminen, oikaisuvaatimus 
ja hallituksen jäsenen erottamisen hakeminen 
tuomioistuimelta. Viranomaisen palveluteh-
tävään kuuluu tiedotus ja neuvojen antami-
nen. Viranomaisvalvonta koskee lähtökohtai-
sesti kaikkia Ruotsin säätiölain sovelta-
misalaan kuuluvia säätiöitä. Säätiön perustaja 
voi kuitenkin muun kuin liiketoimintaa har-
joittavan tai säätiökonsernin emo-säätiön 
osalta säätiötä perustettaessa määrätä rajoite-
tusta valvonnasta.  

Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan 
viranomaisen lupa. Säätiön perustaja voi kui-
tenkin eräiden sääntömääräysten osalta päät-
tää, että hallituksella on oikeus päättää sään-
töjen muuttamisesta. Säätiön sääntöjä voi-
daan muuttaa, mikäli niitä ei muuttuneiden 
olosuhteiden johdosta voida noudattaa tai 
niiden noudattaminen on selvästi hyödytöntä 
tai vastoin perustajan määräämää säätiön tar-
koitusta. Muita kuin säätiön tarkoitusta kos-
kevia sääntömääräyksiä voidaan muuttaa 
myös muusta painavasta syystä. Säätiön tar-
koituksen muuttaminen edellyttää aina erityi-
sen painavaa syytä. Uuden tarkoituksen mää-
rittelyssä tulee mahdollisuuksien mukaan ot-
taa huomioon perustajan oletettu tarkoitus.  

Ruotsin säätiölaissa säädetään säätiön pur-
kamisesta selvitystilamenettelyn kautta (Stif-
telselag 7 kap.). Säätiötä purettaessa mahdol-
lisesti jäljelle jäävät säätiön varat on käytet-
tävä säätiön tarkoituksen tai sitä mahdolli-
simman lähellä olevan tarkoituksen toteutta-
miseen. Pieni velaton säätiö, joka on rekiste-
röity yli kaksikymmentä vuotta sitten ja joka 
ei viimeiseen viiteen vuoteen ole voinut to-
teuttaa tarkoitustaan, voidaan purkaa selvi-
tystilamenettelyttä käyttämällä säätiön jäljel-
lä olevat varat sääntömääräiseen tai sitä lä-
hellä olevaan tarkoitukseen. Lain mukaan 
säätiö voidaan asettaa konkurssiin. 

 
1.3.4 Norja 

Norjan vuonna 2005 voimaan tulleessa sää-
tiölaissa (Lov om stiftelser, LOV—2001—
06—15, http://www.lovdata.no/all/hl-
20010615—059.html) säätiö määritellään 
pitkälti Ruotsin säätiölainsäädäntöä vastaa-
vasti. Ruotsia vastaavalla tavalla säätiön oi-
keuskelpoisuus riippuu laissa säädettyjen 
ominaispiirteiden täyttymisestä. Norjan sää-
tiölaissa säätiöt jaetaan tavallisiin ja liiketoi-
mintaa harjoittaviin säätiöihin. Liiketoimin-
taa harjoittaviin säätiöihin sovellettavilla 
säännöksillä on pyritty parantamaan erityi-
sesti velkojien suojaa. Lain mukaan liiketoi-
mintaa harjoittavan säätiön perustamiseksi 
edellytetään vähintään 200 000 Norjan kruu-
nun (noin 29 000 euroa) pääomaa. Liiketoi-
mintaa harjoittavan säätiön perustamispää-
oma on sidottua pääomaa.  Tavalliseen sääti-
öön sovelletaan 100 000 kruunun (noin 
14 000 euroa) pääomavaatimusta. 

Norjan lain mukaan hallitus huolehtii sää-
tiön hallinnosta. Hallitus on vastuussa myös 
säätiövarallisuuden sijoittamisesta. Lain mu-
kaan säätiön varainhallinta tulee järjestää 
kiinnittäen asianmukaista huomiota toisaalta 
sijoitustoiminnan turvallisuuteen, toisaalta 
säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelli-
seen tuotto-odotukseen. Norjan laki sisältää 
säännökset säätiön toimitusjohtajasta, halli-
tuksen alaisista valmistelutoimielimistä sekä 
hallintoneuvostosta. 

Ruotsia vastaavasti myös Norjassa säätiö-
lain vahingonkorvaussäännösten esikuvana 
ovat olleet osakeyhtiölain säännökset. Lain 
vahingonkorvaussäännökset rakentuvat pää-
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osin Norjan oikeuden yleisille tuottamusvas-
tuuta säänteleville periaatteille. Vahingon-
korvauksen lisäksi laissa säädetään lain rik-
komiseen perustuvista rangaistusseuraamuk-
sista. 

Norjassa säätiövalvonnasta vastaa erillinen 
Stiftelsetilsynet -niminen viranomainen. Sää-
tiövalvonnan ohella viranomaisen tehtäviin 
kuuluu säätiörekisterin pito ja eräiden laissa 
säädettyjen, muun muassa säätiön sääntöjen 
muuttamista koskevien, päätösten tekeminen. 
Norjan säätiölaissa on säädetty säätiön tilin-
tarkastajan tehtävistä säätiövalvontaa tuke-
valla tavalla.  

 
1.3.5 Tanska 

Norjaa vastaavalla tavalla Tanskan säätiö-
lainsäädännössä on toteutettu jako tavallisiin 
ja liiketoimintaa harjoittaviin säätiöihin. La-
kiteknisesti jako on toteutettu säätämällä ta-
vallisista säätiöistä (Lov om fonde og visse 
foreninger, Lov nr 698/11.08.1992, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710
.aspx?id=138731) ja liiketoimintaa harjoitta-
vista säätiöistä (Lov om erhvervsdrivende 
fonde, Lov nr 652/15.07.2006, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710
.aspx?id=131732) kumpaakin säätiötyyppiä 
koskevassa erillisessä laissa.  Tavalliseen 
säätiön sovelletaan 250 000 Tanskan kruu-
nun (noin 35 000 euroa) ja liiketoimintaa 
harjoittavaan säätiöön 300 000 Tanskan 
kruunun (noin 42 000 euroa) vähimmäispää-
omavaatimusta. Liiketoimintaa harjoittavan 
säätiön oikeushenkilöllisyys syntyy kauppa-
rekisteriin merkitsemisen hetkellä, kun taas 
tavallisen säätiön oikeuskelpoisuus riippuu 
laissa säädettyjen ominaispiirteiden täyttymi-
sestä. 

Liiketoimintaa harjoittavien säätiöiden 
osalta laissa ei ole nimenomaista säännöstä 
varojen sijoittamisesta. Liiketoimintaa har-
joittavia säätiöitä koskevassa laissa säädetään 
hallituksen yleistoimivallasta, johon kuuluu 
säätiön varainhallinnan järjestäminen säätiöl-
le tapauskohtaisesti sopivalla tavalla. Taval-
lisen säätiön varat tulee lain mukaan sijoittaa 
oikeusministeriön asetuksessa tarkemmin 
säädetyllä tavalla. 

Liiketoimintaa harjoittavan säätiön halli-
tusta koskeva sääntely on tavallisen säätiön 

hallitukseen sovellettavaa sääntelyä katta-
vampaa. Tanskan lainsäädännössä liiketoi-
mintaa harjoittavaa säätiötä koskeva vahin-
gonkorvaussääntely vastaa pääsääntöisesti 
osakeyhtiöön sovellettavia säännöksiä. Ta-
vallisten säätiöiden hallituksen jäseniltä ei 
sen sijaan edellytetä vastaavaa huolellisuutta, 
kuin kaupallisen säätiöiden hallituksen jä-
seniltä.  

Lain mukaan tavallisten säätiöiden on laa-
dittava tilinpäätös hyvää tilinpäätöstapaa 
noudattaen. Liiketoimintaa harjoittavien sää-
tiöiden tilinpäätökseen sovelletaan tilintar-
kastuslain erityissäännöksiä. Säätiövalvonta 
on Tanskassa lainsäädännöllistä jakoa vas-
taavasti osoitettu kahdelle eri viranomaiselle. 
Liiketoimintaa harjoittavien säätiöiden val-
vonnasta vastaa Tanskan elinkeinoministeriö, 
joka on käytännössä osoittanut valvontatoi-
men alemman tason elinkeinoviranomaiselle 
(Erhvervs -och Selskapsstyrelsen). Tavallisia 
säätiöitä valvoo oikeusministeriön alainen 
osasto (Civilstyrelsen).  

 
2  Nykyt i lan arvio int i  

2.1 Toimintaympäristön muutokset 

Yhteiskunta ja säätiöiden toimintaympäris-
tö ovat säätiölain voimassaolon aikana muut-
tuneet merkittävästi. Suomalaisen yhteiskun-
tarakenteen ja hyvinvointiyhteiskunnan muu-
tosten myötä julkisen vallan hoidossa olevien 
toimintojen määrä on viime aikoina muuttu-
nut siten, että esimerkiksi aiempia julkisen 
sektorin hoitamia velvoitteita on siirtynyt tai 
siirretty kolmannen sektorin hoidettavaksi 
ilman, että tehtävien hoitamiseen olisi annet-
tu vastaavaa taloudellista tukea julkisista va-
roista. Esimerkiksi säätiöiden merkitys kou-
lutuksen, tutkimuksen ja sosiaali- ja terveys-
palveluiden ja kulttuurin rahoittajina ja tuot-
tajina on kasvamaan päin. Yhteiskunnallisen 
kehityksen myötä voi myös syntyä sellaisia 
uusia tarpeita ja painotuksia, joihin nopea ja 
tehokas keino on löydettävissä säätiöiden ja 
muun kolmannen sektorin puolelta. Yhteis-
kunta on muuttunut myös siten, että aiempaa 
useammin saman palvelun tarjoajien toimin-
taperiaatteet ovat erilaisia sen suhteen, tavoi-
tellaanko tuottoa ja miten tulos käytetään. 
Säätiömuoto on osoittautunut toimivaksi vä-
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lineeksi näillä aloilla vaikka säätiölaissa on 
otettu puutteellisesti huomioon jatkuvarahoit-
teisten ja muiden toiminnallisten säätiöiden 
erityispiirteet. Samaan aikaan myös käytössä 
olevan yksityisvarallisuuden määrä on kas-
vanut merkittävästi ja nykyinen säätiölaki 
saattaa jossain määrin rajoittaa sen ohjautu-
mista perinteiseen ja kehittyvään säätiötoi-
mintaan. Näiden muutosten myötä tarve tar-
kastella säätiölainsäädännön ajantasaisuutta 
on korostunut, mikä on huomattavissa myös 
viime vuosien viranomaiskannanotoista ja 
yhteiskunnallisesta keskustelusta. 

Toimintaympäristön muutoksista huolimat-
ta säätiömuoto on säilyttänyt suosionsa ja 
säätiömuodossa varoja on nykyhetkeen asti 
osoitettu sekä pienimuotoiseen säätiötoimin-
taan, että huomattavan laajoihin hankkeisiin. 
Lain uudistamisessa on siten huomioitava 
säätiömuodon käytettävyys niin pienimuotoi-
sessa kuin laajemmassa toiminnassa.  

Vapaan liikkuvuuden, valtiolliset rajat ylit-
tävien haasteiden, kuten ympäristöongelmi-
en, ja mahdollisuuksien, kuten alueellinen tai 
globaali tutkimusyhteistyö, kasvun myötä 
säätiölainsäädännön tulisi tarjota riittävät 
mahdollisuudet myös säätiömuotoiseen kan-
sainväliseen yhteistyöhön. Suomalaisen sää-
tiömuodon pitäisi olla myös kansainvälisessä 
vertailussa hyvä vaihtoehto säätiötoiminnan 
järjestämiseen. Säätiöoikeuden kehitys muis-
sa valtioissa ei ole tiettävästi vielä vähentänyt 
kiinnostusta kotimaisen säätiömuodon käyt-
töön. Kansainvälinen vertailu osoittaa kui-
tenkin, että keskeisiäkin säätiöoikeudellisia 
kysymyksiä on lähestytty osin eri tavoin ver-
tailuvaltioissa, kuten muissa pohjoismaissa. 
Esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan säätiölain-
säädännössä ei ole ehdottomia rajoituksia 
säätiöiden liiketoiminnalle ja täysimittainen 
säätiövalvonta ei koske kaikkia säätiöitä. Li-
säksi EU:n piirissä on vireillä aloite euroop-
palaisen säätiömuodon luomiseksi. 

 
2.2 Säätiön tunnusmerkit ja peruspää-

oma 

Säätiön määrittely voimassa olevassa laissa 
(5 §:n 3 momentti) ei kaikilta osin vastaa va-
kiintunutta ja hyvänä pidettyä säätiökäytän-
töä. Lisäksi määritelmä on osittain puutteel-
linen ja epäselvä. 

Pääomasäätiö ja jatkuvarahoitteinen sää-
tiö. Vaikka säätiölakia ja oikeuskirjallisuutta 
lukemalla saa sen kuvan, että säätiö on mää-
rättyyn tarkoitukseen osoitettu omaisuusmas-
sa (ns. pääomasäätiö), käytännössä hyväksyt-
tyjä ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä 
ovat myös jatkuvarahoitteiset toiminnalliset 
säätiöt. Säätiön tunnusmerkkejä säätiölaissa 
on selvennettävä siten, että ne kattavat ny-
kyistä selvemmin myös toiminnalliset säätiöt 
ja säätiötoiminnan eri rahoitusmuodot. Sää-
tiöoikeudellisella sääntelyllä ei ole tarkoitus 
vaikuttaa tällaisten säätiöiden ja niiden edun-
saajien verokohteluun eikä kilpailulainsää-
dännön soveltamiseen. 

Tarkoituksen hyödyllisyys ja lähipiiriedut. 
Säätiön tarkoituksen hyödyllisyyttä koskevaa 
voimassa olevan lain vaatimusta on pidetty 
epäselvänä. Hyödyllisyys-vaatimuksen mer-
kitystä on hämärtänyt myös se, että voimassa 
olevan lain perusteella ei ole selvää, missä 
määrin säätiö voi käytännössä tarjota talou-
dellisia etuja perustajalle, säätiön muulle lä-
hipiirille ja toimihenkilöille. Tällaisten etujen 
epämääräinen salliminen on ongelmallista 
sen vuoksi, että säätiön varojen ja toiminnan 
oletetaan lähtökohtaisesti hyödyttävän sen 
säännöistä ilmenevää säätiöön ja sen perusta-
jaan nähden ulkopuolista tarkoitusta. Oikeus-
tilaa hämärtää myös se, että voimassa olevan 
lain säännökset säätiön varoista lähipiirille 
annettavista kokonaan tai osittain vastikkeet-
tomista eduista ovat kasuistisia eivätkä kata 
suurta osaa niistä toimista, joita uudemmassa 
yhteisölainsäädännössä pidetään vastikkeet-
tomina etuina. Säätiön tarkoituksen hyödylli-
syyttä on tarpeen selventää siten, että säätiön 
tarkoitusta edistämättömät lähipiiritoimet 
kielletään kokonaan ja että lähipiiritoimien 
avoimuutta lisätään niiden seurannan ja val-
vonnan helpottamiseksi.   

Esityksen valmistelun yhteydessä on har-
kittu myös säätiön tarkoituksen määrittele-
mistä yleishyödylliseksi tai aatteelliseksi. 
Säätiöiden piirissä on varsin yleisesti katsot-
tu, että säätiön tarkoituksen olisi oltava aina-
kin jossain määrin yleistä hyötyä tuottava ja 
yhteiskunnalle merkityksellistä. Toisaalta 
voimassa olevan lain aikana on perustettu lu-
kuisia säätiöitä, joiden tarkoitus on hyödyttää 
vain rajallista henkilöpiiriä, joiden tarkoitusta 
ei voi pitää aatteellisena tai jotka voivat har-
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joittaa laajasti elinkeinotoimintaa. Säätiölain 
mukaisen säätiön tarkoituksen rajaaminen 
yleishyödylliseksi tai aatteelliseksi aiheuttaisi 
näille säätiöille tarpeettomia ongelmia. Ky-
symys siitä, pidetäänkö säätiötä yleishyödyl-
lisenä yhteisönä verotuksessa, ratkaistaan ve-
rolainsäädännön perusteella.  Sama koskee 
valtiontukilainsäädäntöä ja kilpailulainsää-
däntöä. 

Peruspääomavaatimus. Voimassa olevan 
lain mukaan perustettavalle säätiölle tuleva 
omaisuus ei saa olla ilmeisessä epäsuhteessa 
säätiön tarkoitukseen ja pääomaa on oltava 
vähintään 25 000 euroa (säätiölain 5 §:n 
3 momentti ja säätiöasetuksen 1 §). Pääoma-
vaatimus on ollut käytännössä sama kesä-
kuusta 1987 lähtien, jolloin voimaan tulleella 
säätiöasetuksella säädetyn 150 000 markan 
pääomavaatimuksen nykyarvo on noin 
45 000 euroa. 

Käytännössä rekisteriviranomainen vaatii 
perustajalta erillisen selvityksen suunnitellus-
ta toiminnasta ja sen rahoittamisesta, jos sää-
tiö yritetään perustaa 25 000 euron vähim-
mäispääomalla tai jos peruspääomaksi luovu-
tetaan pelkästään muuta omaisuutta kuin ra-
haa, josta käytännössä aiheutuu säätiölle ku-
luja. Jos peruspääomaksi annettava omaisuus 
on vähintään 100 000 euron arvoinen, lisä-
selvitystä ei ole käytännössä vaadittu vaikka 
säätiölle kaavailtu toiminta olisi paljon mit-
tavampaa. Käytännössä säätiön peruspää-
omaksi tuleva omaisuus voi olla sellaista, et-
tä siitä aiheutuu vain kuluja säätiölle. Esi-
merkiksi koulutusta, sosiaali- ja terveyspal-
veluita ja erityisryhmien vuokra-asuntoja tar-
joavilla toiminnallisilla säätiöillä ei ole 
yleensä perustamisvaiheessa eikä usein toi-
minnan aikanakaan voimassa olevassa laissa 
perustamisluvan antamisen edellytykseksi 
säädettyä määrää omaa pääomaa suunnitellun 
toiminnan rahoittamiseksi. Voimassa olevas-
sa laissa peruspääomavaatimus on määritelty 
niin avoimesti, että ei ole muodostunut ylei-
sesti tiedossa olevaa käytäntöä erilaisissa 
säätiöissä riittävästä peruspääomavaatimuk-
sesta. Peruspääomavaatimuksesta säädettiin 
ensi kerran vuonna 1987 voimaan tulleella 
lain muutoksella, jonka tarkoituksena oli 
poistaa keräystoiminnassa ilmenneitä epä-
kohtia. Sittemmin rahankeräyslainsäädäntö 
on uudistettu ja rahankeräysten valvontaa on 

tehostettu. Säätiörekisterissä oli vuoden 
2012 tilinpäätöstietojen perusteella 168 sää-
tiötä, joiden tilinpäätöksen mukainen oma 
pääoma on pienempi kuin 25 000 euroa, mi-
kä voimassa olevan lainsäädännön mukainen 
uuden säätiön alin mahdollinen pääomavaa-
timus. Tiettävästi pienemmästä peruspää-
omasta ei ole yleisesti aiheutunut ongelmia 
näille säätiöille eikä niiden sidosryhmille. 
Tällaisen pienen säätiön tarkoituksena voi ol-
la esimerkiksi paikallisen muistomerkin 
omistaminen ja ylläpito. Käytännössä säätiön 
pääomaakin voidaan käyttää sen toimintaan, 
jollei sitä ole nimenomaisesti rajoitettu sääti-
ön säännöissä. 

Muista Euroopan valtioista esimerkiksi 
Ruotsissa, Saksassa ja Isossa Britanniassa ei 
säädetä vähimmäispääomasta. Tanskassa 
kaupallisen säätiön vähimmäispääomavaati-
mus on 42 000 euroa ja muiden 35 000 eu-
roa. Norjassa liiketoimintaa harjoittavan sää-
tiön vähimmäispääoma on 28 000 euroa ja 
muiden 14 000 euroa.  

Esityksen valmistelun yhteydessä harkittiin 
sekä kiinteää vähimmäispääomavaatimusta 
että säätiön ensimmäisen kolmen vuoden 
toimintasuunnitelman perusteella määräyty-
vää pääomavaatimusta, joista jälkimmäistä 
ehdotettiin säätiölain uudistamistyöryhmän 
mietinnössä. Lausuntokierroksella suurin osa 
asiasta lausuneista vastusti tai piti ongelmal-
lisena toimintaan suhteutettua pääomavaati-
musta ja kannatti kiinteää 25 000—
50 000 euron pääomavaatimusta.  

Erityisesti olemassa olevat suuremmat pää-
omasäätiöt ja osa suuremmista toiminnallisis-
ta ja muista jatkuvarahoitteisista säätiöistä on 
huolissaan siitä, että säätiön perustamisen 
helpottaminen vaikuttaisi yleiseen kuvaan 
säätiöistä, kun uudella tavalla toimivien mää-
räaikaisten tai hankekohtaisten säätiöiden 
määrän kasvaisi ja säätiöiden purkaminenkin 
yleistyisi. Toisaalta itsenäisen säätiön perus-
tamiskynnys ja hallinnolliset kulut vaikutta-
vat myös siihen, missä määrin uutta säätiöva-
rallisuutta ohjautuu uusiin säätiöihin ja van-
hojen säätiöiden rahastoihin. PRH on arvioi-
nut, että sillä ei ole mittavampien toiminta-
suunnitelmien ja talousarvioiden lainmukai-
suuden arviointiin tarvittavia resursseja ja 
asianmukainen arviointi lisäisi merkittävästi 
rekisteröintikuluja.  
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Käytännössä on yleistä, että varsinaiseen 
toimintaan tarvittavaa rahoitusta saadaan tai 
hankitaan säätiön rekisteröinnin jälkeen toi-
mintamuotojen ja rahoitustarpeiden kehityk-
sen mukaan. Käytännössä säätiöiden perus-
tamista ilman riittävää harkintaa rajoittavat 
myös säätiön tarkoituksen ja lähipiirikiellon 
sääntelyn tarkentaminen sekä kaikkia säätiöi-
tä koskeva tilintarkastajan käyttövelvollisuus, 
vuosi-ilmoitusvelvollisuus, vuotuinen säätiö-
valvontamaksu ja säätiövalvonta. Myös pe-
rusilmoitusta ja perustamista koskeva tilin-
tarkastajan lausunto perustamista koskevien 
vaatimusten, pääoman maksaminen ja en-
simmäisten vuosien toimintasuunnitelman ja 
talousarvion laatiminen mukaan lukien, nou-
dattamisesta on omiaan vähentämään säätiöi-
den perustamista puutteellisen harkinnan jäl-
keen. Pääomavaatimuksen nostaminen mo-
ninkertaiseksi voisi tarpeettomasti rajoittaa 
nykyisin hyväksi havaittujen pienempien sää-
tiöiden perustamista ja toimintaa.    

Pääomaan perustuvien oikeuksien pidät-
täminen perustajalle. Voimassa olevasta lais-
ta ei ilmene, missä määrin säätiön perustaja 
voi pidättää itselleen säätiölle tuleviin varoi-
hin liittyviä oikeuksia, eikä sitä, mikä on täl-
laisten oikeuksien suhde säätiön tarkoitusta 
ja toimintamuotoja koskevaan sääntelyyn ja 
sääntömääräyksiin. Oikeudenpidätysehdot 
ovat yleisten oikeusperiaatteiden mukaisia ja 
ne voivat edistää säätiömuodon hyödyllistä 
käyttöä. Toisaalta säätiön tarkoituksen ja pi-
dätysehdon suhdetta on tarpeen selventää si-
ten, että oikeuden pidättäminen voi olla vain 
määräaikainen ja siitä on aina määrättävä 
säännöissä. Säätiöoikeudellisella sääntelyllä 
ei ole tarkoitus vaikuttaa tällaisten säätiöiden 
ja niiden edunsaajien verokohteluun. 

Julkisia palveluita tuottavat tai järjestöjen 
taloudenpitoa varten perustetut säätiöt. 
Voimassa olevassa laissa ei ole otettu riittä-
västi huomioon tilanteita, joissa säätiömuo-
toa käytetään valtion ja kunnan julkisten pal-
veluiden tuottamiseen sekä säätiötä lähellä 
olevien aatteellisten yhdistysten ja järjestöjen 
taloudenpidon järjestämiseen. Nykyisin näis-
sä tilanteissa säätiön perustajiksi merkitään 
esimerkiksi perustajana olevan yhteisön joh-
toon kuuluva tai työntekijä ja/tai perustamis-
toimista huolehtiva asianajaja, jotta voimassa 
olevan lain lähipiirisäännökset eivät tulisi 

sovellettaviksi. On tarpeen selvemmin sallia 
ja säännellä sellainen säätiö, jonka säännöis-
sä määrättynä tarkoituksena on tuottaa hyö-
tyä sellaiselle lähipiiriin kuuluvalle yhteisöl-
le, jonka jäsenillä ei ole oikeutta yhteisön va-
roihin. Säätiöoikeudellisella sääntelyllä ei ole 
tarkoitus vaikuttaa tällaisten säätiöiden ja 
niiden edunsaajien verokohteluun eikä kilpai-
lulainsäädännön soveltamiseen. 

Sukusäätiöt. Sääntöperintösäännöstön kier-
tämistä koskevalla voimassa olevan lain kiel-
lolla ei ole käytännössä merkitystä perintö-
kaaren sääntelyn kehittymisen vuoksi. On 
tarpeen sallia nykyistä selvemmin ja säännel-
lä nykyistä avoimemmin sellaisia sukusääti-
öitä, jotka tukevat tiettyyn sukuun kuuluvia. 
Käytännössä tällaisia säätiöitä on ennestään 
olemassa eikä niiden toiminnasta ole tiettä-
västi aiheutunut yleisiä ongelmia kyseisille 
säätiöille eikä niiden sidosryhmille. Säätiöoi-
keudellisella sääntelyllä ei ole tarkoitus vai-
kuttaa tällaisten säätiöiden ja niiden edunsaa-
jien verokohteluun.   

 
2.3 Säätiön sijoitustoiminta 

Voimassa olevan lain mukaan säätiön halli-
tuksen on huolehdittava siitä, että säätiön va-
rat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla 
tavalla. Laissa on lisäksi määritelty ne henki-
löt (säätiön lähipiiri), joille säätiön varoja ei 
saa antaa lainaksi (10 §:n 2 momentti). Vaa-
timusta varmasta ja tuloa tuottavasta sijoit-
tamisesta on pidetty ristiriitaisena ja ehdotet-
tu korvattavaksi selkeämmällä ja säätiökäy-
täntöä paremmin vastaavalla sääntelyllä. On 
esitetty, että varojen sijoittamista ohjaavasta 
säätiölain säännöksestä voitaisiin luopua ko-
konaan, jolloin säätiön varojen sijoittamista 
arvioitaisiin johdon yleistä huolellisuusvel-
vollisuuden ja hyvän säätiötavan perusteella. 
Käytännössä sijoitustoiminnan sisällön yksi-
tyiskohtainen määrittely säätiölaissa on on-
gelmallista säätiöiden erilaisuuden ja muut-
tuvan toimintaympäristön, kuten pääoma-
markkinoiden ja muun sijoitustoimintaa kos-
kevan sääntelyn muutosten vuoksi.  

Sijoitustoiminnan kehitys sekä rahoitusjär-
jestelmän muutokset vaikuttavat säätiöiden 
mahdollisuuksiin toteuttaa tarkoitustaan. Va-
rojen varmaa ja tuloa tuottavaa sijoittamista 
edellyttävän vaatimuksen lisäämisen (1987) 
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jälkeen käsitykset sijoitustoiminnan varmuu-
desta ja tuottavuudesta ovat muuttuneet en-
nen kaikkea 1990-luvun laman ja viimeksi 
2000-luvun pankki- ja rahoituskriisin seura-
uksena. 

Varainhoitoa, sijoitustoimintaa ja liiketoi-
mintaa ei ole määritelty säätiölaissa ja käy-
tännössä ne voivat olla toiminnallisesti pääl-
lekkäisiä. Voi myös olla niin, että säätiön 
kannalta merkityksellinen jaottelu liittyy vain 
verotukseen. Säätiön hallintoelinten jäseniin 
sovelletaan johdon yleistä huolellisuusvel-
vollisuutta myös sijoitustoiminnan järjestä-
misessä. Tämän vuoksi riittävää on erikseen 
edellyttää, että sijoitustoiminta on suunnitel-
mallista. Lisäksi on tarpeen nimenomaisesti 
sallia sijoitustoiminnan yhtiöittäminen. 

Kaikille säätiöille pakollista kirjallista si-
joitussuunnitelmaa koskeva erityissäännös, 
jota työryhmä ehdotti, on yhtäältä tarpeeton 
suuremmille säätiöille, joiden on laadittava 
sijoitussuunnitelma johdon yleisen huolelli-
suusvelvollisuuden perusteella, ja toisaalta 
perusteeton hallinnollinen taakka pienille 
säätiöille. Säätiöoikeudellisella sääntelyllä ei 
ole tarkoitus vaikuttaa tällaisten säätiöiden ja 
niiden edunsaajien verokohteluun eikä kilpai-
lulainsäädännön soveltamiseen. 

 
2.4 Säätiön liiketoiminta 

Voimassa olevassa laissa rajoitetaan sääti-
ön mahdollisuutta liiketoiminnan harjoitta-
miseen. Lain mukaan säätiö voi harjoittaa 
sellaista liiketoimintaa, joka on määrätty sen 
säännöissä ja joka välittömästi edistää sääti-
ön tarkoituksen toteutumista (8 a §). Perus-
tamislupaa säätiölle ei voida antaa, jos sääti-
ön tarkoituksena sen sääntöjen mukaan on 
liiketoiminnan harjoittaminen (5 §:n 3 mo-
mentti). Pääosa oikeusministeriön arviomuis-
tiosta vuonna 2010 lausunnon antaneista 
puolsi jatkuvarahoitteisten säätiöiden omi-
naispiirteiden huomioimista ja liiketoiminnan 
laajempaa sallimista säätiölaissa.  

Käytännössä voimassa oleva säännös liike-
toiminnan rajoittamisesta koskee vain osaa 
rekisteröidyistä säätiöistä ja näidenkin osalta 
rajoituksen noudattamista voidaan valvoa 
vain rajallisesti säätiöiden rekisteröinnin ja 
säätiövalvonnan yhteydessä. Liiketoiminnan 
harjoittamista on rajoitettu vain 1964 jälkeen 

perustettujen säätiöiden osalta. Siirtymäsään-
nöksen (L 400/1964) perusteella ennen vuot-
ta 1965 perustetut säätiötä saavat edelleen 
jatkaa aikaisemman liiketoiminnan harjoit-
tamista (joulukuussa 2013 säätiörekisterissä 
oli 775 tällaista säätiötä). Tiettävästi laajem-
masta mahdollisuudesta liiketoiminnan har-
joittamiseen ei ole yleisesti aiheutunut on-
gelmia näille säätiöille eikä niiden sidosryh-
mille. 

Käytännössä säätiön tarkoituksensa toteut-
tamiseksi harjoittama toiminta voi olosuhtei-
den muuttumisen myötä muuttua liiketoi-
minnaksi vaikka säännöissä ei ole erikseen 
todettu tällaisen toiminnan voivan olla myös 
liiketoimintaa. Liiketoiminnan kaavamainen 
kieltäminen tai rajoittaminen säätiölaissa on 
ongelmallista, koska säätiön tarkoituksen to-
teuttamisen ja sen rahoittamisen, säätiön joh-
tamisen, säätiöoikeudellisen vastuun ja mui-
den säätiölailla säänneltävien seikkojen kan-
nalta katsottuna liiketoimintaa ei voi tarkasti 
erottaa säätiöiden varsinaisesta toiminnasta.  

Käytännössä on epäselvää, missä määrin ja 
minkä laatuista liiketoimintaa säätiö voi har-
joittaa. Säätiön liiketoiminnaksi tarkoitettua 
toimintaa on joissakin tapauksissa jatkettu 
sen tappiollisuudesta huolimatta pitkään sillä 
seurauksella, että säännöissä mainittua varsi-
naista toimintaa ei ole voitu kehittää ja liike-
toiminta on tullut säätiön tosiasialliseksi toi-
mintamuodoksi. Liiketoimintarajoituksen 
noudattamista ei käytännössä voida tehok-
kaasti valvoa PRH:n nykyisillä ja näköpiiris-
sä olevilla resursseilla. Säätiön perustamislu-
paa myönnettäessä PRH ei ole käytännössä 
voinut varmistua siitä, missä määrin ja minkä 
laatuista ja laajuista liiketoimintaa säätiö 
mahdollisesti tulee harjoittamaan. Viimeksi 
sanottu koskee myös liiketoimintarajoituksen 
valvontaa säätiön toiminnan aikana säännöl-
lisen valvonnan yhteydessä. Rajoituksen val-
vontaa on vaikeuttanut myös se, että liike-
toimintaa ei ole määritelty säätiölaissa. 
Muussa lainsäädännössä olevat liiketoimin-
nan määritelmät ja niiden tulkinnat ovat voi-
neet aiheuttaa epäselvyyttä säätiölaissa sää-
detyn rajoituksen tulkinnassa esimerkiksi sen 
vuoksi, että muuta lainsäädäntöä sovelletta-
essa liiketoiminnaksi on ajan myötä voitu 
tulkita sellainen toiminta, jota ei aiemmin pi-
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detty samaakaan lainsäädäntöä sovellettaessa 
liiketoimintana.  

Käytännössä liiketoiminnan ja varainhoi-
don välinen rajanveto ei ole selvä ja säätiöt 
voivat harjoittaa liiketoimintaa tytäryrityksen 
kautta siten, että säätiö osallistuu aktiivisesti 
tytäryrityksen johtamiseen, rahoittamiseen ja 
toimintaan. Yhtiörakenne voi olla tarpeen 
esimerkiksi kyseisen toiminnan johtamiseen, 
rahoituksen, vastuuseen, verotukseen liitty-
vistä syistä. Toisaalta liiketoiminnan harjoit-
tamista koskeva rajoitus voi joissakin tapa-
uksissa olla syynä toiminnan kannalta tar-
peettomiin konsernirakenteisiin, jotka tar-
peettomasti vaikeuttavat kokonaiskuvan 
saamista koko toiminnasta ja taloudesta.  

Vuoden 2000 perustuslain myötä on arvioi-
tava myös sitä, onko liiketoimintarajoituksen 
säilyttämiselle sellaiset perusteet, että rajoi-
tus voidaan säilyttää. Voimassa olevan rajoi-
tuksen säätämisen jälkeen elinkeinovapauden 
tulkinta on laajentunut niin, että perustuslais-
sa säädetystä elinkeinovapaudesta nauttivat 
myös yhteisöt ja säätiöt eivätkä vain niiden 
takana olevat ihmiset. 

Toisaalta liiketoimintarajoituksen voimas-
saolon aikana perustettujen säätiöiden perus-
tajat ovat voineet olettaa, että perustettava 
säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa vain sään-
töjen salliessa. Lisäksi säätiölle sallitun liike-
toiminnan sääntelyä muutettaessa on huoleh-
dittava siitä, että säätiölain muutos ei sellai-
senaan vaikuta säätiön verokohteluun eikä 
muun säätiöiden toimintaa koskevan lainsää-
dännön, kuten kilpailulainsäädännön, sovel-
tamiseen. Säätiön liiketoiminnan sääntelyssä 
on otettava huomioon tasapuolisten toiminta-
edellytysten säilyttämiseksi myös se, miten 
liiketoiminta on sallittu rekisteröidyille yh-
distyksille.  

Liiketoiminnan harjoittamista koskevaa ra-
joitusta on muutettava sen selventämiseksi, 
että säätiö voi harjoittaa sääntömääräisiin 
toimintamuotoihin välittömästi liittyvän lii-
ketoiminnan lisäksi säännöissä määrättyä lii-
ketoimintaa varsinaisen toiminnan rahoitta-
miseksi. Nämä rajaukset ja lähipiirisääntelyn 
tiukennukset ovat tarpeen sitä varten, että 
säätiön liiketoiminnan koko tuotto käytettäi-
siin säännöissä määrätyn tarkoituksen edis-
tämiseen ja liiketoiminta olisi vain keino, jol-
la tarkoitusta toteutetaan tai toteutusta rahoi-

tetaan. Lisäksi on tarpeen nimenomaisesti 
sallia liiketoiminnan yhtiöittäminen ja liike-
toimintaa harjoittavan tytäryhtiön sulautta-
minen säätiöön.  

Valmistelun aikana esillä olivat myös vaih-
toehdot, joissa muu kuin tarkoitusta toteutta-
va liiketoiminta kiellettäisiin kokonaan tai 
kaikki liiketoiminta pitäisi yhtiöittää. Harkit-
tavana oli myös vaatimus liiketoimintasuun-
nitelamasta siinä tapauksessa, että liiketoi-
mintaa harjoitetaan muutenkin toimintamuo-
toihin liittyen. Näihin vaihtoehtoihin ei kui-
tenkaan ole päädytty niihin liittyvien käytän-
nön ongelmien vuoksi.  

 
2.5 Säätiön perustaminen 

Säätiön perustamis- ja rekisteröintivaiheen 
toimivalta- ja vastuusuhteita ja perustamis-
asiakirjoja on tarpeen muuttaa muun yhteisö-
oikeuden kehityksen suuntaisesti. Säätiölais-
sa tulisi ottaa voimassa olevaa lakia parem-
min huomioon tilanteet, joissa perustajia on 
useita, tarvitaan erilaisia rahoitusjärjestelyitä 
rahoitustarpeen mittavuuden vuoksi ja joissa 
säätiön perustajat eivät osallistu sen johtami-
seen ja säätiön toiminta on tarpeen käynnis-
tää ripeästi. Myös testamenttiin perustuvan 
säätiön perustamisen sääntelyä on tarpeen 
kehittää käytännön kokemusten perusteella ja 
siten, että perustaja voi halutessaan laatia itse 
etukäteen perustamisasiakirjat. 

Säätiön kaksivaiheista rekisteröintimenette-
lyä (perustamislupa ja säätiön rekisteröinti) 
ja rekisteröinnin edellytyksiä (mm. sääntöjen 
vähimmäissisältö) on tarpeen yksinkertaistaa 
ja selventää. Rekisteröintimenettelyä ja rekis-
teröinnin edellytyksiä on kehitettävä säätiön 
perustamisesta aiheutuvien tarpeettomien 
kustannusten rajoittamiseksi. Tavoitteena on, 
että myös säätiön perustaminen on nykyistä 
useammin mahdollista ilman huomattavaa 
säätiöoikeuden asiantuntemusta.  

 
2.6 Säätiön hallinto 

2.6.1 Hallitus, hallintoneuvosto (valtuuskun-
ta) ja toimielimien sääntelytapa 

Voimassa olevan lain lähtökohtaa, jonka 
mukaan hallitus on ainoa pakollinen toimie-
lin säätiössä, ei ole tarpeen muuttaa. Hallitus-



 HE 166/2014 vp  
  

 

29 

ta koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä on 
kuitenkin tarpeen muuttaa hallituksen toi-
minnan helpottamiseksi ja hallituksen jäsen-
ten aseman selventämiseksi siten, että uudes-
sa säätiölaissa säädetään hyvää säätiökäytän-
töä vastaavasti ja uudempaa yhteisöoikeudel-
lista lainsäädännön suuntaisesti hallituksen 
tehtävistä, päätöksenteosta ja vastuusta. 
Voimassa olevassa laissa ei esimerkiksi ole 
nimenomaista säännöstä voimassa olevan oi-
keuden mukaisesta säätiön johdon huolelli-
suusvelvollisuudesta, mistä säädetään ni-
menomaisesti yhdistyslaissa ja muissa yksi-
tyisiä oikeushenkilöitä koskevissa yleislaeis-
sa. Säätiöiden hallintoa koskevien vaatimus-
ten ja hallituksen jäsenen oikeuksien ja vel-
vollisuuksien selventämiseksi säätiölaissa on 
tarpeen säätää lähtökohtaisesti uudempaa yh-
teisölainsäädäntöä vastaavasti hallituksen 
vähimmäistehtävistä, päätöksenteosta, halli-
tuksen jäsenen esteellisyydestä, hallituksen 
kokouksesta ja pöytäkirjasta sekä tehtävien 
siirtämisestä. 

Säätiön hallituksessa on edelleen oltava 
vähintään kolme jäsentä, koska säätiöllä ei 
ole omistajia eikä muutakaan etutahoa, jolla 
olisi suoraan säätiölain perusteella oikeus 
valvoa säätiön hallituksen toimintaa ja sää-
tiölakiin perustuvia oikeussuojakeinoja sääti-
ön hallinnossa ilmenevien ongelmien ratkai-
semiseksi.  

Nykyisen säätiölain mukaan säätiön halli-
tuksena voi toimia myös säännöissä määrä-
tyn toisen säätiön, yhteisön tai laitoksen hal-
lituksen jäsenet. Tämä saattaa tuoda merkit-
täviä ristiriitatilanteita sen suhteen kenen 
etua hallitukset ajavat. Voi myös käydä niin, 
että säätiön sääntöihin perustuva automaatti-
nen, ilman erillistä nimittämispäätöstä, syn-
tyvä säätiön hallituksen jäsenyys jää huo-
maamatta toisen yhteisön uusilta hallituksen 
jäseniltä ja tilintarkastajalta. Näistä syistä au-
tomaattisen jäsenyyden sijasta tällaisen toi-
sen yhteisön pitäisi nimenomaisesti valita 
säätiön hallituksen jäsenet.  

Säätiölain uudistamistyöryhmä ehdotti yh-
teisöjäsenten käytön sallimista säätiön halli-
tuksessa ja hallintoneuvostossa. Lausunto-
kierroksella suurin osa ehdotuksesta lausu-
neista vastusti sitä perustellen kantaansa 
muun muassa sillä, että ehdotus johtaisi epä-
selvyyteen toimivalta- ja vastuusuhteiden 

osalta ja että vastaava järjestely ei ole käy-
tössä yhtiöissä eikä yhdistyksissä. Näistä 
syistä ei ole tarpeen sallia yhteisöjäseniä. 

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten 
lukumäärä, toimikausi, asettamistapa ja teh-
tävät. Voimassa olevan lain mukaan säätiön 
säännöissä on mainittava hallituksen ja mui-
den toimielinten jäsenten lukumäärä, asetta-
mistapa ja toimikausi (4 §:n 5 kohta). Mui-
den toimielinten osalta säännöissä on määrät-
tävä myös niiden tehtävät. Voimassa olevas-
sa lain nimenomaisen säännöksen mukaan 
hallituksen tehtävänä on huolehtia säätiön 
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä 
sekä varojen varmasta ja tuloa tuottavasta si-
joittamisesta (10 §:n 2 momentti). Muilta 
osin hallituksen oikeuksista ja velvollisuuk-
sista määrätään säätiön säännöissä. Lisäksi 
hallituksen toimintaan sovelletaan yleisiä yh-
teisö- ja muita siviilioikeudellisia periaatteita 
siltä osin kuin ne soveltuvat rekisteröityyn 
säätiöön. Pelkästään voimassa olevaa lakia 
lukemalla ei voi saada riittävää kuvaa sääti-
öissä yleensä käytetyistä hallintomalleista, 
koska toimielinten jäsenmäärä, toimikausi ja 
tehtävät perustuvat pääosin sääntöihin ja 
yleisiin oikeusperiaatteisiin. Uudemman yh-
teisölainsäädännön lähtökohtana on, että yh-
teisömuotoa koskevassa laissa on pakottavien 
vähimmäisvaatimusten lisäksi yleistä sääntö- 
tai yhtiöjärjestyskäytäntöä vastaavat oletta-
masäännökset esimerkiksi toimielimen jäsen-
ten lukumäärästä, toimikaudesta, valintata-
vasta ja tehtävistä.  

Voimassa olevassa laissa ei säädetä halli-
tuksen jäsenen eroamisesta, mikä on ongel-
mallista hallituksen yksittäisen jäsenen vas-
tuun kannalta. Voimassa olevassa laissa ei 
säädetä hallituksen jäsenen erottamisesta 
muiden kuin valvontaviranomaisen aloittees-
ta. Rekisteriviranomaisen tulkinnan mukaan 
hallitus tai valitsijataho ei itse voi erottaa hal-
lituksen jäsentä kesken toimikauden, mikä 
vaikeuttaa tarpeettomasti säätiön hallinnon 
valvonnan järjestämistä. Voimassa olevasta 
laista ei myöskään ilmene, miten menetellään 
siinä tapauksessa, että ulkopuolinen taho ei 
käytä sääntöihin perustuvaa hallituksen jä-
senten nimeämisoikeuttaan.   

Voimassa olevassa laissa ei ole nimen-
omaisia säännöksiä hallituksen tehtävistä va-
rainhoidon valvonnan eikä kirjanpidon osal-
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ta. Voimassa oleva laki poikkeaa uudemmas-
ta yhteisöoikeudellisesta sääntelystä myös si-
ten, että säätiölaissa ei säädetä hallituksen 
kokouksen koolle kutsumisesta, kokouksen 
järjestämisestä hallituksen jäsenille sopivana 
aikana, eriävän mielipiteen merkitsemisestä 
pöytäkirjaan, pöytäkirjojen numeroimisesta 
ja säilyttämisestä eikä päätösten tekemisestä 
ilman muodollista kokousta. Voimassa oleva 
laki poikkeaa näiltä osin tarpeettomasti uu-
demmasta yhteisöoikeudellisesta lainsäädän-
nöstä. 

Voimassa oleva laki poikkeaa muusta yh-
teisölainsäädännöstä siten, että säätiölaissa ei 
ole rajoitettu hallituksen yleisten ja erityisten 
tehtävien siirtämistä ylös- ja alaspäin (esim. 
varainhoitoon ja kirjanpitoon kuuluvien teh-
tävien siirtämistä kokonaan hallintoneuvos-
tolle tai toimihenkilölle) eikä horisontaalises-
ti (esimerkiksi kaikki tietyn toimintayksikön 
varainhoitoon ja kirjanpitoon liittyvät tehtä-
vät). Päätösvallan siirtäminen on mahdollista 
säännöissä määrätyissä asioissa. Periaatteessa 
rajoittamaton mahdollisuus hallituksen tehtä-
vien siirtämiseen voi johtaa epäselviin toimi-
valta- ja vastuusuhteisiin. Voimassa olevasta 
laista ei ilmene, voiko hallitus ottaa päätettä-
väkseen sääntöjen mukaan toisen toimieli-
men tai toimihenkilön toimivaltaan kuuluvan 
asian. Voimassa oleva laki poikkeaa näiltä 
osin tarpeettomasti uudemmasta yhteisöoi-
keudellisesta lainsäädännöstä. 

Voimassa olevan lain mukaan säätiön 
säännöissä voidaan määrätä, että päätösvaltaa 
säätiössä käyttää hallituksen ohella säännöis-
sä määrätyissä asioissa muu toimielimin tai 
toimihenkilö (10 a §). Näihin sovelletaan 
voimassa olevan lain yleisiä päätöksentekoa 
koskevia säännöksiä, jollei säännöissä muuta 
määrätä. Voimassa oleva laki poikkeaa 
muusta yhteisölainsäädännöstä siten, että 
säätiölaissa ei ole määritelty vapaaehtoisten 
toimielinten tehtäviä. Käytännössä tällaisten 
toimielinten perustamisesta, kokoonpanosta, 
tehtävistä ja toiminnasta määrätään säännöis-
sä ja sisäisissä työjärjestyksissä. Sääntöjen 
laatija päättää siten tosiasiallisesti organisaa-
tion määrittelystä ja esimerkiksi kaksiportai-
sen hallintomallin käytöstä. Toimielinten vä-
liset tehtävät ja vastuut saattavat olla osittain 
päällekkäisiä ja ristiriitaisia ja samoja tehtä-
viä hoitavista toimielimistä käytetään erilai-

sia nimikkeitä, joiden perusteella voi saada 
tehtävien sisällöstä poikkeavan kuvan tällai-
sen toimielimen asemasta säätiössä.  

Säätiöiden hallintomallien selventämiseksi 
uudessa laissa on tarpeen yhdenmukaistaa 
säätiöiden hallintoneuvostoja ja valtuuskun-
tia koskevaa sääntelyä. Myös tällaisesta toi-
mielimestä käytettävä ilmaus tulisi yhden-
mukaistaa hallintoneuvostoksi tällaisen hal-
lintomallin selventämiseksi. Hallintoneuvos-
to olisi edelleen vapaaehtoinen säätiön sään-
töihin perustuva toimielin. Hallintoneuvoston 
sääntelyn mallina olisivat säätiöiden hallin-
toneuvostoja ja valtuuskuntia koskeva sään-
tökäytäntö ja soveltuvin osin uuden yhteisö-
lainsäädännön säännökset hallintoneuvostos-
ta.  

Säätiökäytännössä on kehittynyt sellaisia 
toimivina pidettyjä hallintomalleja ja muita 
käytäntöjä, joiden mukaisten toimielinten jä-
senmääriä, toimikautta, valintatapaa ja tehtä-
viä koskevien seikkojen ottaminen olettama-
säännöksiksi säätiölakiin helpottaisi koko-
naiskuvan saamista säätiömuodosta suoraan 
lain perusteella. Olettamasäännöt myös lisäi-
sivät säätiöissä yleisesti käytettyjen hallinto-
mallien tunnettuisuutta ja yhdenmukaistaisi-
vat perustettavien säätiöiden hallintomalleja. 
Myös säätiön hallintoon osallistumista har-
kitseva ja säätiön kanssa asioiva voi hel-
pommin arvioida kyseisen säätiön hallintoa. 
Olettamasäännöistä on saatu hyviä kokemuk-
sia osakeyhtiö-, osuuskunta- ja asunto-
osakeyhtiölainsäädännön kohdalla. 

Olettamasäännöt myös vähentäisivät jois-
sain määrin perustettavan säätiön sääntöjen 
laatimiskustannuksia, kun säätiön perustajan 
olisi helpompi selvittää tavanomaisten hallin-
tomallien yksityiskohdat ja olettamiin tyyty-
vän perustajan ei tarvitsisi kirjata tällaisia yk-
sityiskohtia säätiön sääntöihin.  

Toisaalta olettamasäännöt eivät suoraan 
uuden lain perusteella vaikuttaisi olemassa 
oleviin säätiöihin, koska vanhojen säätiöiden 
säännöissä on määrätty edellä mainituista 
seikoista. Ne vanhat ja uudet säätiöt, joiden 
mielestä toimielimien jäsenet valitsemisesta, 
jäsenten lukumäärästä ja toimikaudesta on 
tarpeen määrätä säännöissä, voivat edelleen 
määrätä näistä seikoista säännöissään. 

Olettamasääntöihin kriittisesti suhtautuvien 
lausunnonantajien tavoite, kaikki hallinnon 
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järjestämiseen tarvittavat määräykset kattavat 
säännöt, ei käytännössä voi toteutua, koska 
käytännössä sääntöjä ei kirjoiteta niin katta-
viksi, että ne kattaisivat kaikki hallinnon pää-
töksenteossa eteen tulevat tilanteet hallituk-
sen kokouksen koollekutsumisesta hallituk-
sen jäsenten tiedonsaantioikeuteen, esteelli-
syystilanteisin, äänestyssääntöihin, eriävän 
mielipiteen esittämiseen ja päätösten pöytä-
kirjaamiseen ja pöytäkirjojen säilyttämiseen 
asti. Joka tapauksessa hallituksen toiminnas-
sa on tutustuttava säätiölakiin.   

Tietoliikennepalveluiden kehityksen myötä 
säätiön toimielimiin sovellettavat olettama-
säännöt voidaan aina selvittää vähällä vaival-
la kaikissa tilanteissa, toisin kuin voimassa 
olevaa lakia säädettäessä. Jos lain olettama-
säännöksiä on myöhemmin tarpeen muuttaa, 
muutoksen suhde omaisuudensuojaan ja 
muihin perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin, 
on otettava huomioon lakia muutettaessa.   

 
2.6.2 Toimitusjohtaja-toimielin 

Käytännössä on pidetty epäselvänä sitä, 
onko säätiön johtava toimihenkilö työsuh-
teessa säätiöön silloinkin, kun hänelle on sää-
tiön säännöissä annettu esimerkiksi osakeyh-
tiön tai osuuskunnan toimitusjohtajaa vastaa-
va asema (10 a §). On esimerkiksi pidetty 
epäselvänä, voiko säätiön toimitusjohtaja olla 
työlainsäädännön mukaisen irtisanomis-
suojan ulkopuolella. Voimassa olevassa lais-
sa ei ole nimenomaisia säännöksiä johtavan 
toimihenkilön valitsemisesta, eroamisesta ei-
kä erottamisesta. Käytännössä säätiön sään-
nöissä, sisäisissä työjärjestyksissä sekä sääti-
ön ja johtavan toimihenkilön välisessä sopi-
muksessa on määrätty johtavan toimihenki-
lön valinnasta, eroamisesta ja erottamisesta 
usein osakeyhtiön ja osuuskunnan toimitus-
johtajaa ja asunto-osakeyhtiön isännöitsijää 
vastaavasti. Toisaalta joissakin tapauksissa 
säätiöissä toimitusjohtajan tehtävät ja käytet-
ty nimike (yleensä asiamies) poikkeavat 
olennaisesti yritysten toimitusjohtajan ase-
masta. 

Voimassa olevan lain perusteella on esitet-
ty erilaisia näkemyksiä siitä, voiko esimer-
kiksi säätiön säännöissä määrätty toimitus-
johtaja olla säätiön toimielin vai sovelletaan-
ko tällaiseen toimitusjohtajaan aina työnteki-

jää koskevaa lainsäädäntöä. Tapauksesta 
riippuen säännöissä määrätty säätiön toimi-
tusjohtaja ja muu johtava toimihenkilö voi 
voimassa olevankin lain perusteella olla sel-
lainen toimielin (10 a §), jona toimivaan ei 
sovelleta työsuhteita koskevaa lainsäädäntöä. 

Säätiön johtamisen järjestämisen helpotta-
miseksi laissa on tarpeen nimenomaisesti 
säätää päivittäisestä johtamisesta vastaavasta 
toimitusjohtaja-toimielimestä. Säätiöiden eri-
laisten tarpeiden vuoksi toimitusjohtajan 
käyttämisen ei pidä olla pakollista.  Samalla 
on pidettävä huolta siitä, että säätiö ei voi yk-
sipuolisesti muuttaa nykyisten työsuhteisten 
toimitusjohtajien ja asiamiesten asemaa. 
Säännöissä pitää voida määrätä, että säätiössä 
on aina toimitusjohtaja tai että toimitusjohta-
ja-toimielintä ei saa lainkaan käyttää. Sään-
nöissä on voitava edelleen määrätä säätiön 
sisäisestä toimivallanjaosta hallituksen ja 
toimitusjohtajan kesken yritysten toimitus-
johtajan asemasta poiketen esimerkiksi siten, 
että säätiön toiminnan laadusta ja laajuudesta 
riippuen lähtökohtaisesti päivittäisenä toi-
mintana pidettäviä päätöksiä, kuten säätiön 
apuraha- tai sijoitustoiminnan periaatteiden 
mukaiset yksittäiset apurahat ja sijoitukset, 
tekee säätiön hallitus.  

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
sä ehdotettiin, että säätiön hallitus voisi suo-
raan lain nojalla ottaa toimitusjohtajan, jollei 
säännöissä toisin määrätä. Lausuntokierrok-
sella suuri osa asiasta lausuneista kannatti si-
tä, että toimitusjohtaja-toimielimestä pitäisi 
aina määrätä säännöissä.  

Tällä hetkellä johtavasta toimihenkilöstä 
käytetään usein ”asiamies” –nimikettä ja 
joissakin säätiöissä ”toimitusjohtaja” –ni-
mikettä. Toimitusjohtaja-toimielimen käyt-
töönoton yhteydessä oikeustilaa voi jossain 
määrin selventää se, että tällaisesta toimieli-
mestä pitäisi aina määrätä säännöissä. Toimi-
tusjohtaja-toimielimen salliminen ei saa estää 
nykyisten, työsuhteisen asiamiehen, sisältä-
vien hallintomallien käyttöä. 

Käytännössä säätiön asiamiehenä voi olla 
myös oikeushenkilö ja tällaisia järjestelyitä 
on pidetty lähtökohtaisesti toimivina. Asia-
miehenä olevan oikeushenkilön, sen edusta-
jan ja säätiön väliset oikeussuhteet perustuvat 
tällöin säätiön sääntöihin ja sopimuksiin. 
Säätiölakityöryhmä ehdotusta yhteisömuotoi-
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sen toimitusjohtajan sallimisesta vastustettiin 
lausuntokierroksella eikä sen sallimista ehdo-
teta edellä yhteisömuotoisen hallituksen jä-
senen osalta mainituista syistä.  

 
2.6.3 Muut sääntöihin perustuvat toimielimet 

Säätiön hallinnon toimivalta- ja vastuusuh-
teiden selventämiseksi on lisäksi tarpeen 
kieltää sellaisten muiden toimielinten määrit-
tely säännöissä, jotka käyttäisivät suoraan 
sääntöjen perusteella hallitukselle, hallinto-
neuvostolle tai toimitusjohtajalle lain mukaan 
kuuluvaa päätösvaltaa. Toisaalta ei ole tar-
peen rajoittaa sääntömääräyksiä, jotka kos-
kevat esimerkiksi päätösten valmisteluun tai 
valvontaan osallistuvia muita toimielimiä.   

 
2.6.4 Säätiön edustaminen 

Voimassa olevan lain mukaan hallitus 
edustaa säätiötä (10 §). Laissa ei säädetä 
edustamisoikeuden rajoituksista eikä edusta-
jan toimien sitovuudesta. Säätiön edustamista 
koskeva sääntely on tarpeen uudistaa vas-
taamaan soveltuvin osin uudempaa yhteisö-
lainsäädäntöä.  

 
2.7 Toimintakertomus ja tilinpäätös 

Säätiön toimintakertomusta ja tilinpäätöstä 
koskevia vaatimuksia on tarpeen kehittää si-
ten, että säätiön toimintaa on esiteltävä ny-
kyistä seikkaperäisemmin ja kattavammin ja 
säätiön lähipiirin kanssa tehdyistä toimista on 
kerrottava kattavammin ja avoimemmin. Ta-
voitteena on edistää säätiön tarkoituksen to-
teutumista lisäämällä tilinpäätösinformaation 
avoimuutta. Voimassa olevan lain mukaan 
esimerkiksi säätiön hallituksen jäsenten 
palkkioiden ja korvausten osalta riittää, että 
niistä annetaan tilinpäätöksessä yleisen kir-
janpitolain mukaiset tiedot ja tilintarkastaja 
yksin arvioi toimeksiantajiensa palkkioiden 
ja korvausten kohtuullisuutta. 

Voimassa olevassa säätiölaissa ei ole eri-
tyissäännöksiä konsernitilinpäätöksestä. Sää-
tiö on kirjanpitolain mukaan velvollinen laa-
timaan konsernitilinpäätöksen, jos sen kon-
serni täyttää konsernitilinpäätöksen laatimis-
velvollisuuden synnyttävät kirjanpitolaissa 
säädetyt raja-arvot.   

Kirjanpitolautakunnan yleisohje vuodelta 
2006 määrittelee aatteellisessa yhteisössä ja 
säätiössä liikevaihtoa vastaavan tuoton siten, 
että sen voidaan katsoa tarkoittavan varsinai-
sen toiminnan, varainhankinnan sekä sijoi-
tus- ja rahoitustoiminnan tuottojen yhteis-
määrää. Erityisesti yleisavustukset ja satun-
naiset tuotot ovat jääneet arvioinnin ulkopuo-
lelle.  

Pääomasäätiökonsernin vuotuiset tuotot 
voivat muodostua pääosin sijoitustoiminnan 
tuotoista, joita osa säätiöistä ei käytännössä 
pidä kirjanpitolaissa tarkoitetun konserniti-
linpäätösvelvollisuuden määrittelyssä huo-
mioon otettavana liikevaihtona tai sitä vas-
taavana tuottona. Lisäksi kaikki säätiöt (ja 
niiden konserneihin kuuluvat voittoa tavoitte-
lemattomat yhtiöt) voivat saada vuosittain 
merkittäviä yleisavustuksia ja muita lahjoi-
tuksia, joita ei oteta huomioon kirjanpitolain 
mukaisen konsernitilinpäätösvelvollisuuden 
edellytyksiä määritettäessä. Käytännössä 
asunto-osakeyhtiö- ja keskinäinen kiinteistö-
osakeyhtiömuotoisten tytäryhtiöiden osalta 
pyritään yleensä siihen, että tytäryhtiö ei näy-
tä tulosta ja että niiden investoinnit ja muu 
toiminta rahoitetaan osakkailta perittävillä 
vastikkeilla ja yhtiön vuokratuloilla. Jos täl-
laisen yhtiön hallinnassa ei ole vuokrattavia 
huoneistoja, yhtiön rakennuksen ja kiinteis-
tön tuotto ohjautuu käytännössä yhtiön omis-
tajille näiden periminä vuokratuottoina. Käy-
tännössä säätiöt osallistuvat yleensä aktiivi-
sesti omistamiensa yhtiöiden johtamiseen si-
ten, että säätiön hallituksen jäsenet ja/tai 
asiamies ovat tytäryhtiön hallituksessa tai ty-
täryhtiön toimitusjohtajana/isännöitsijänä. 
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan jois-
sakin säätiöissä on vuokrattu säätiön omis-
taman asunto- tai kiinteistöosakeyhtiömuo-
toisen tytäryhtiön rakennuksen huoneistoja 
alihintaan säätiön johdolle ja muulle lähipii-
rille (vuokraajana säätiö/säätiön tytäryhtiö). 
Jos säätiö ei tee konsernitilinpäätöstä, on 
edelleen mahdollista että säätiön varoja siir-
retään tytäryhtiöihin sillä seurauksella, että 
säätiön tilinpäätös antaa olennaisesti puut-
teellisen kokonaiskuvan koko toiminnasta ja 
taloudellisesta asemasta.  

Oikeusministeriön säätiökyselyyn (2012) 
vastanneista emosäätiöistä neljäsosa laati 
konsernitilinpäätöksen ja puolet ei laatinut 
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sen vuoksi, että ne eivät katso harjoittavansa 
liiketoimintaa. Käytännössä säätiöillä on 
usein erilaisia kannustimia (julkikuva, vero-
tus, julkiset tuet, jne). siihen, että konserniti-
linpäätöstä ei laadita. Tästä voi myös seurata, 
että säätiön hallituksella ja johdolla itsellä-
kään ei ole kokonaiskuvaa säätiön toiminnas-
ta ja taloudellisesta asemasta.  

Esimerkiksi varoja voidaan siirtää vastik-
keina tytärkiinteistöyhtiöihin, jotka rahastoi-
vat vastikkeen tai tekevät asuintalovarauksia, 
jolloin kiinteistöyhtiön tulos on nollilla ja 
oma pääoma on likimäärin osakepääoman 
suuruinen.  Tällöin tytäryhtiöiden omista 
pääomista ja tuloksista kirjanpitoasetuksen 
perusteella annettava liitetieto ei ole riittävä. 
Asunto- ja kiinteistöyhtiöt eivät käytä usein-
kaan suunnitelman mukaisia poistoja, minkä 
vuoksi niiden tulokset voivat poiketa huo-
mattavastikin verrattuna siihen, että säätiö 
omistaisi suoraan kiinteistön. Käytännössä 
kiinteistöyhtiöiden konsolidoinnilla konserni-
tilinpäätökseen voi olla suuri merkitys kon-
sernissa. Konsernitilinpäätös olisi usein tär-
keä myös sellaisille säätiöille, joilla tyttäret 
ovat keskinäisiä asunto- tai kiinteistöyhtiöitä. 

Konsernitilinpäätösvaatimuksen laajenta-
minen koskemaan lähtökohtaisesti kaikkia 
emosäätiöitä on tarpeen siksi, että säätiöllä ei 
ole omistajia eikä omistajavalvontaa, minkä 
vuoksi konsernitilinpäätöksen laatiminen on 
tarpeen kokonaiskuvan saamiseksi toimin-
nasta ja rahavirroista. Kirjanpitolakia laa-
jempaa konsernitilinpäätösvaatimusta puoltaa 
myös se, että säätiön toimintaa ja taloudellis-
ta asemaa koskevien tietojen avoimuutta li-
säävä konsernitilinpäätös edistää ja helpottaa 
säätiön tarkoitusta, toimintaa, varojen sijoit-
tamista ja liiketoimintaa koskevien rajoitus-
ten noudattamisen valvontaa sekä säätiön 
toiminnan tehokkuuden arviointia. Lähipiiri-
toimia koskevien rajoitusten noudattamisen 
edistämiseksi on tarpeen myös edellyttää sää-
tiökonsernin piirissä annettavien lähipiirietu-
jen ilmoittamista säätiön toimintakertomuk-
sessa.  

Säätiöiden tilinpäätösten rekisteröintiä ja 
vuosi-ilmoitusta koskevaa sääntelyä säätiö-
laissa ei ole tarpeen muuttaa.  

Toisaalta säätiövalvonnan vuosi-ilmoitus-
käytäntöä on tarpeen kehittää siten, että sää-
tiöt voivat tehdä ilmoituksen sähköisesti ko-

neellisesti käsiteltävässä muodossa. Ilmoi-
tuksen sähköistäminen vähentää säätiöiden 
hallinnollista taakkaa ja valvontaviranomai-
selle ilmoitusten tallennuksesta ja käsittelystä 
aiheutuvia kuluja ja on käytännössä edellytys 
sille, että teknisen kehityksen mahdollistamia 
keinoja voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi 
säätiövalvonnan tehostamiseksi. Vuosi-
ilmoitusten sähköistäminen tulisi ottaa huo-
mioon säätiöasetuksessa. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa lähtökohtaisesti 
kannatettiin toimintakertomus- ja tilinpää-
tösinformaation avoimuuden lisäämistä niin, 
että ei synny kirjanpitolainsäädännön kanssa 
päällekkäistä sääntelyä. Lisäksi laajasti kan-
natettiin nykyistä vastaavan lähipiiri-
lainakiellon säilyttämistä. Toisaalta suuri osa 
erityisesti säätiöitä edustavista lausunnonan-
tajista piti kaikkia emosäätiöitä koskevaa 
konsernitilinpäätösvelvollisuutta ongelmalli-
sena ja ehdotti, että Kirjanpitolautakunnalle 
annettaisiin oikeus poikkeuksen myöntämi-
seen.   

 
2.8 Tilintarkastus 

Säätiötoimintaa kohtaan tunnetun luotta-
muksen ja säätiövalvonnan toimintamahdol-
lisuuksien säilyttämiseksi on tarpeen, että 
kaikilla säätiöillä on oltava vähintään yksi ti-
lintarkastaja. Ehdotuksen valmistelussa oli 
esillä myös vaihtoehto, jossa pienimmät sää-
tiöt voisivat luopua tilintarkastajasta. Tilin-
tarkastajasta luopuminen voisi käytännössä 
johtaa siihen, että säännöllisen säätiövalvon-
nan perustana olevien tilinpäätös- ja toimin-
takertomustietojen taso laskisi siten, että ny-
kyisen kaltaisen säännöllisen säätiövalvon-
nan edellytyksiä ei olisi näiden säätiöiden 
osalta. Tämän vuoksi ei ehdoteta pienimpien 
säätiöiden vapauttamista tilintarkastusvelvol-
lisuudesta. 

Tilintarkastajan asemaa suhteessa säätiön 
johtoon on tarpeen vahvistaa. Toisaalta ei ole 
tarkoituksenmukaista suoraan laissa siirtää ti-
lintarkastajan nimeämisoikeutta tietylle sää-
tiön ulkopuoliselle taholle, kuten rekisterivi-
ranomaiselle, koska tällainen järjestely voisi 
muun muassa hämärtää vastuusuhteita. Sää-
tiön säännöissä voidaan edelleen määrätä ul-
kopuolisen oikeudesta nimetä tilintarkastaja. 
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Käytännössä säätiön hallitus valitsee yleensä 
tilintarkastajan.  

Toisaalta säätiön tilintarkastajan riippumat-
tomuuden varmistamiseksi on tarpeen säätää 
tilintarkastajan vaihtamisvelvollisuudesta 
(kierto). Säätiöiden hallintokäytäntöä koske-
vaan kyselyyn vastanneista säätiöistä 2/3:ssa 
tilintarkastaja oli vaihtunut edellisen viiden 
vuoden aikana. Vain 10%:ssa vastanneista 
säätiöistä oli ollut sama tilintarkastaja yli 
10 vuotta (ks. OMSO 47/2012, s. 47).  

Käytännössä säätiön tarkoitusta, lähipiiri-
toimia, sijoitustoimintaa ja liiketoimintaa se-
kä säätiön toimielimiä ja niiden tehtäviä kos-
kevan sääntelyn tarkistaminen on omiaan 
vahvistamaan tilintarkastajan asemaa. Tilin-
tarkastajan asemaa kohentaisi myös se, että 
tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastus-
suhteen päättyminen ovat rekisteröitäviä jul-
kisia tietoja. 

Voimassa olevan lain mukaan säätiön 
säännöissä on määrättävä säätiön tilintarkas-
tajien lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi. 
Sääntökäytännössä tilintarkastajan valinta on 
useimmiten osoitettu hallituksen tehtäväksi, 
jos säätiössä ei ole muita toimielimiä. Jos 
säätiössä on myös hallintoneuvosto tai val-
tuuskunta, on yleistä, että mainittu toimielin 
valitsee tilintarkastajan. Oikeusministeriön 
arviomuistiosta saadussa lausuntopalauttees-
sa on lähes poikkeuksetta todettu, että nykyi-
nen tilintarkastajan valintatapa on tarkoituk-
senmukaisin vaihtoehto. Säätiölaissa tulisi 
säätää tilintarkastajien lukumäärää, toimi-
kautta ja asettamistapaa koskevista oletta-
masäännöistä sääntökäytäntöä vastaavasti.  

Tilintarkastuskertomuksen sisältöä koske-
vien voimassa olevan lain erityissäännösten 
(varojen sijoittamistapa ja toimielinten palk-
kioiden kohtuullisuus) sijasta on tarpeen, että 
osana säätiön hallinnon tarkastusta tilintar-
kastaja tarkastaa sijoitustoiminnan suunni-
telmallisuutta sekä hallintoelinten jäsenten ja 
muun johdon palkkioita ja muita etuja kos-
kevaa päätöksentekomenettelyä. Muilta osin 
erityisvaatimusten säilyttäminen ei ole tar-
peen, kun säätiön sijoitustoimintaa, liiketoi-
mintaa ja lähipiiritoimia sekä toimintakerto-
musta ja tilinpäätöstä koskevat vaatimukset 
muutetaan ehdotettavalla tavalla.    

Säätiölaissa ei ole tarpeen säätää säätiön 
toimielinten jäsenten oikeudesta vaatia eri-

tyistä tarkastusta. Voimassa olevaa oikeutta 
vastaavasti säätiön hallituksen jäsenellä on 
yleisten yhteisöoikeudellisten periaatteiden 
mukaisesti koko ajan oikeus saada kaikki tie-
dot säätiöstä eikä säätiössä ole osakeyhtiön 
osakkeenomistajia ja osuuskunnan jäseniä 
vastaavia omistajia, joilla ei ole oikeutta tu-
tustua mainittuihin tietoihin. Voimassa ole-
vaa säätiölakia vastaavasti valvontaviran-
omainen voi tarkastaa säätiön ja säännöissä 
voidaan tarvittaessa määrätä ulkopuolisen ta-
hon oikeudesta vaatia erityistä tarkastusta. 

Voimassa olevan lainsäädännön käytännön 
mukaan tilintarkastus suoritetaan yleensä 
kerran vuodessa jälkikäteen kirjanpidon ja ti-
linpäätöksen valmistumisen jälkeen. Käytän-
nössä suuremmissa säätiöissä tilintarkastaja 
perehtyy usein säätiön asioihin myös tilikau-
den aikana (ns. valvontatilintarkastus), mutta 
tällaisen tarkastuksen suorittamisesta ja ra-
portoinnista ei ole säätiöiden tarkastukseen 
soveltuvaa lainsäädäntöä tai muita yleisesti 
käytettyjä vaatimuksia. Tilikauden jälkeen 
annettavassa kirjallisessa tilintarkastuskerto-
muksessa tilintarkastajan on lausuttava siitä 
antavatko tilinpäätösasiakirjat oikeat ja riittä-
vät tiedot säätiön taloudesta ja ovatko tiedot 
ristiriidattomia. Lisäksi tilintarkastuskerto-
muksessa on huomautettava, jos säätiön toi-
mielimen jäsen tai muu vastuuvelvollinen on 
syyllistynyt sellaiseen tekoon tai laiminlyön-
tiin, josta voi seurata vahingonkorvausvel-
vollisuus säätiötä kohtaan tai vastuuvelvolli-
nen on rikkonut säätiötä koskevaa lakia tai 
säätiön sääntöjä. Säätiön on ilmoitettava ti-
lintarkastuskertomus ja muut tilinpäätösasia-
kirjat rekisteröitäväksi kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytän-
nössä lähes kaikki toimivat säätiöt rekisteröi-
vät tilinpäätösasiakirjansa.  

Tilintarkastuskertomustietojen osalta vi-
ranomaisten tiedontarpeiden toteuttamisen 
osalta kysymys on lähinnä siitä, miten tilin-
tarkastustietojen riittävän kattava ja ajan-
tasainen seuranta järjestetään viranomaisten 
käytössä olevat resurssit huomioon ottaen. 
Tilintarkastustietojen seurantaa voidaan hel-
pottaa esimerkiksi siten, että Patentti- ja re-
kisterihallituksen säännöllisen säätiövalvon-
nan yhteydessä säätiörekisteriin lisätään tieto 
siitä, että tilintarkastuskertomus ei ole va-
kiomuotoinen ja muille valvontaviranomai-
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sille järjestetään mahdollisuus tällaisten tilin-
tarkastuskertomusten koneelliseen seurantaan 
ja selausoikeus säätiörekisterin tietoihin 
myös tilinpäätöstietojen osalta. Tältä osin ei 
ole tarvetta vaatia säätiöiden tilintarkastajia 
ilmoittamaan samaa tilintarkastustietoa use-
ampaan kertaan eri viranomaisille, mikä vii-
me kädessä lisäisi säätiöiden hallinnollista 
taakkaa, koska tilintarkastuksen lisävaati-
mukset käytännössä siirrettään tilintarkastus-
palkkioihin. 

Tilintarkastuskertomuskäytäntö on kehitty-
nyt yritysten tilintarkastusta koskevan kan-
sainvälisen käytännön myötä siten, että julki-
suuteen tuleva tilintarkastuskertomus pyri-
tään antamaan ja sen toivotaan olevan va-
kiomuotoinen aina, kun se on suinkin mah-
dollista. Tällainen kehitys voi osaltaan rajoit-
taa säätiömuotoisen toiminnan erityispiirtei-
den huomioon ottamista tilintarkastuskerto-
muksissa, mikä voi käytännössä vaikuttaa 
olennaisesti myös säätiövalvontaan. Jotta ti-
lintarkastaja voi antaa ja PRH voi saada sää-
tiövalvonnan kannalta olennaiset tiedot tilin-
tarkastushavainnoista, tulisi sallia se, että ti-
lintarkastaja voi toimittaa PRH:lle tilintarkas-
tuslain 16 §:ssä tarkoitetun tilintarkastuspöy-
täkirjan. Tilintarkastuslain mukaan tilintar-
kastuspöytäkirjassa tilintarkastaja voi esittää 
säätiön hallitukselle, hallintoneuvostolle tai 
toimitusjohtajalle huomautuksia seikoista, 
joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. 

Koska tilintarkastuspöytäkirja toimitettai-
siin PRH:lle vain säätiövalvonnan suoritta-
mista varten, tällainen pöytäkirja olisi 
PRH:ssa salassa pidettävä asiakirja. Tarkoi-
tus on, että tilintarkastaja voi saattaa säätiö-
valvonnan tietoon sellaisia valvonnan kan-
nalta todennäköisesti olennaisia rajatapauk-
sia, jotka tilintarkastajan arvion mukaan eivät 
edellytä tilintarkastuslain 15 §:ssä tarkoitetun 
huomautuksen antamista tilintarkastuskerto-
muksessa. Tilintarkastuspöytäkirjan toimit-
tamisen tulisi olla tilintarkastajan harkinnas-
sa, jotta tilintarkastuksen asianmukaisen suo-
rittamisen edellytyksenä oleva luottamus sää-
tiön ja tilintarkastajan välillä voidaan säilyt-
tää.   

Valmistelun aikana esillä on ollut myös ti-
lintarkastajan ilmoitusvelvollisuuden laajen-
taminen siten, että tilintarkastajan pitäisi 
erikseen ilmoittaa toimivaltaisille viranomai-

sille tilintarkastuksen yhteydessä havaitse-
mistaan epäkohdista. Työ- ja elinkeinominis-
teriössä selvitetään tarvetta ja edellytyksiä 
tällaisen velvollisuuden säätämiseksi kaikki-
en kirjanpitovelvollisten osalta tilintarkastus-
laissa. Uuteen säätiölakiin ei ole tarpeen ot-
taa tällaista erityissäännöstä.  

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa ei vastustettu ehdo-
tusta, minkä lisäksi KRP ehdotti säännöstä 
velvollisuudesta vaihtaa tilintarkastajaa mää-
räajoin. 

 
2.9 Sääntöjen muuttaminen 

Voimassa olevan lain mukaan säätiön on 
huolehdittava sääntöjen muuttamisesta ja ha-
ettava muutokselle patentti- ja rekisterihalli-
tuksen vahvistus, jos sääntöjen muuttaminen 
muuttuneiden olojen vuoksi tai muusta syys-
tä havaitaan tarpeelliseksi (17 §:n 1 moment-
ti). Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa vain, 
jos säätiön varojen käyttäminen sille määrät-
tyyn tarkoitukseen on mahdotonta tai olen-
naisesti vaikeutunut, varojen vähyyden vuok-
si tai muusta syystä kokonaan tai huomatta-
valta osalta hyödytöntä taikka lain tai hyvien 
tapojen vastaista. Uusi tarkoitus ei saa olen-
naisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. 
Päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta 
on, jollei siitä ole säätiön säännöissä toisin 
määrätty, tehtävä vähintään kolmen neljäs-
osan ääntenenemmistöllä (17 §:n 2 moment-
ti).  

Osa oikeusministeriön vuoden 2010 ar-
viomuistioon säätiön tarkoituksen muuttami-
sen osalta kantaa ottaneista lausunnonantajis-
ta katsoi, että säätiön tarkoitusta on voimassa 
olevan lain mukaan liian vaikea muuttaa. 
Useat vastaajat kannattivat väljempää tarkoi-
tuksenmukaisuusharkintaa, jotta olosuhteiden 
muutokset voitaisiin huomioida säätiöiden 
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Eräät vastaajat totesivat, että vaatimus siitä 
ettei uusi tarkoitus saa olennaisesti poiketa 
alkuperäisestä rajoittaa tarpeettomasti säätiön 
tarkoituksen muuttamista. Lisäksi ehdotet-
tiin, että säätiön perustaja voisi ennalta sään-
tömääräyksin vaikuttaa tarkoituksen muut-
tamisen edellytyksiin. Toisaalta voimassa 
olevaa tarkoituksen muuttamista koskevaa 
sääntelyä pidettiin tarkoituksenmukaisena 



 HE 166/2014 vp  
  

 

36 

säätiön pysyvyyden ja perustajan säätiölle 
määräämän tarkoituksen suojaamisen perus-
teella. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa kannatettiin työ-
ryhmän ehdotusta (yhtä yksityiskohtaa pieni 
osa lausunnonantajista piti osittain ongelmal-
lisena). Lisäksi suuri osa sääntöjen muutta-
misesta lausuneista kannatti sitä, että säätiö-
laissa tulisi ottaa paremmin huomioon tilan-
teet, joissa yhteiskunnallinen tai toimintaym-
päristön kehitys on tehnyt säätiön sääntöjen 
mukaisen tarkoituksen selvästi epätarkoituk-
senmukaiseksi. Tällaisina tilanteina mainit-
tiin esimerkiksi säätiön varallisuuden merkit-
tävä kasvu siten, että alkuperäinen tarkoitus 
jää liian suppeaksi suhteessa nykyisiin talou-
dellisiin mahdollisuuksiin, määritellyn toi-
minta-alueen muutokset kuntien yhdistymi-
sen tai muun syyn vuoksi sekä yhteiskunnan 
tai tieteen kehitys siten, että alkuperäinen tu-
en kohde on muuttunut marginaaliseksi suh-
teessa tarkoituspykälän kirjoittamisen ajan-
kohtaan. Esimerkeissä alkuperäisen tarkoi-
tuksen toteuttaminen ei ole mahdotonta tai 
olennaisesti vaikeutunut mutta selvästi epä-
tarkoituksenmukaista.  

Tarkoituksen muuttamisen helpottamiseen 
säätiön perustamisen jälkeen on perinteisesti 
suhtauduttu hyvin varovaisesti. Säätiömuo-
don käytön edistämiseksi säätiön tarkoitusta 
tulisi kuitenkin voida muuttaa myös perusta-
jan määrittelemissä tilanteissa ja tavoilla. 
Laissa tulee määritellä selkeästi milloin ja 
miten jo olemassa olevien säätiöiden sään-
töihin voidaan ottaa samanlaisia määräyksiä 
perustajan tahdon ilmaisuina kuin uusiin pe-
rustettaviin säätiöihin. 

Säätiön johdon huolellisuus- ja lojaliteetti-
periaatteen mukaista on, että säätiön johdolla 
on velvollisuus pyrkiä muuttamaan tarkoi-
tusmääräystä silloin, kun tarkoituksen toteut-
taminen on mahdotonta tai olennaisesti vai-
keutunut taikka huomattavalta osalta hyödy-
töntä taikka lain tai hyvien tapojen vastaista. 
Muussa tapauksessa säätiön varat eivät tule 
käytetyksi hyödyllisellä tavalla.  

Säätiöillä voi olla perusteltuja tarpeita tar-
koituksensa muuttamiseen myös sen vuoksi, 
että tarkoitus on muuttunut selvästi epätar-
koituksenmukaiseksi. Toisella puolella on 
tietenkin säätiön perustamisasiakirjoista il-

menevä perustajan tahto, jota pidetään ensisi-
jaisena. Säätiön tarkoituksen muuttaminen 
tarkoituksenmukaisuussyistä voidaan sallia 
sillä edellytyksellä, että nykyinen tarkoitus 
on olosuhteiden vuoksi olennaisesti epätar-
koituksenmukainen ja PRH arvioi muutoksen 
täyttävän laissa määriteltävät uuden tarkoi-
tuksen läheisyyttä, tehokkuutta ja tulokselli-
suutta koskevat vaatimukset.  

Tarkoitusmääräyksen muuttamisen edelly-
tysten arvioinnissa tulisi ottaa huomioon olo-
suhteiden muutos säätiön perustamisen jäl-
keen. Tämä voi tarkoittaa, perustajan tahto 
huomioon ottaen, esimerkiksi sitä, että sota-
veteraani ja -invalidisäätiöt voisivat sotavete-
raanien ja -invalidien jälkeen tukea esimer-
kiksi sellaisia suomalaisia, jotka ovat nyky-
yhteiskunnassa vastaavassa asemassa kuin 
sodasta palanneet pääosin nuoret olivat 1940-
luvulla taikka suomalaista kulttuuria tai tie-
dettä edistävät säätiöt voisivat yleensä tukea 
kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden 
etenemisen myötä suomalaisten ja muiden 
Suomessa asuvien muulla kuin suomenkielel-
lä harjoittamaa kulttuuria ja tutkimusta.  

Säätiömuodon käytön edistämiseksi säätiön 
tarkoitusta on voitava muuttaa myös perusta-
jan määrittelemissä tilanteissa ja tavoilla. Pe-
rustajan tahdon kunnioittamista on korostet-
tava myös siten, että säännöissä säätiön ul-
kopuoliselle taholle annetun hallituksen jäse-
nen tai tilintarkastajan nimeämisoikeuden tai 
muun vastaavan oikeuden poistamiseen ja 
muuttamiseen vaaditaan aina tällaisen oikeu-
den haltijan suostumus. 

Lisäksi sääntömuutosta koskevan päätök-
sen tekemistä koskevia säännöksiä on sel-
vennettävä ja sääntömuutoksen rekisteröintiä 
koskevia tarpeettomia muotovaatimuksia on 
poistettava sääntöjen muuttamisesta säätiöille 
aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.  

Ehdotuksen valmistelussa harkittiin myös 
sellaista vaihtoehtoa, jossa epätarkoituksen-
mukaisen tarkoitusmääräyksen muuttamiseen 
vaadittaisiin myös perustajien suostumus. 
Tällaista ehdotonta vaatimusta ei kuitenkaan 
ehdoteta, koska se rajoittaisi tarpeettomasti 
sinänsä perusteltujen muutosten toteuttamis-
ta, koska suuressa osassa säätiöitä perustajat 
eivät enää ole olemassa. Jos perustajat ovat 
edelleen olemassa, käytännössä heitä tulisi 
kuitenkin kuulla ennen tarkoituksen muutta-
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mista koskevan sääntömääräyksen rekiste-
röintiä. Perustajien myönteinen suhtautumi-
nen muutokseen tulisi ottaa huomioon, kun 
PRH arvio tällaisen sääntömuutoksen rekiste-
röinnin edellytyksiä. 

 
2.10 Sulautuminen ja jakautuminen 

Voimassa olevan lain mukaan säätiö voi 
sulautua vain toiseen säätiöön. Sulautuminen 
edellyttää, että sulautuvat säätiöt ovat tarkoi-
tukseltaan olennaisesti samankaltaisia ja että 
tarkoituksen toteuttaminen olennaisesti para-
nee sulautumisen johdosta. Sulautumisesta 
tehtävä sopimus on hyväksyttävä vastaanot-
tavassa säätiössä sillä tavoin kuin sääntöjen 
muuttamisesta on säännöissä määrätty sekä 
sulautuvassa säätiössä siten, kuin päätös sää-
tiön tarkoituksen muuttamisesta on tehtävä 
(17 a §:n 1 momentti). Sulautumisen yhtey-
dessä ei makseta sulautumisvastiketta. Sulau-
tuminen voi tapahtua joko absorptiosulautu-
misena tai kombinaatiosulautumisena.  

Säätiöiden sulautumisen edellytyksiä tulisi 
lieventää siten, että säätiötä perustettaessa 
säätiön säännöissä voisi määrätä joustavam-
min siitä, minkälainen säätiö voi olla vas-
taanottavana säätiöinä. Lisäksi sulautumis-
menettelyä tulisi nopeuttaa uudempaa yksi-
tyisiä yhteisöjä koskevan lainsäädännön 
suuntaisesti.  Lisäksi tytäryhteisösulautumi-
sen sallimiseen on tarvetta muun muassa tar-
peettomien konsernirakenteiden purkamisen 
helpottamiseksi.  

Voimassa olevassa säätiölaissa ei säädetä 
säätiön jakautumisesta. Käytännössä säätiöt 
ovat jakautuneet joko tekemällä merkittävän 
lahjoituksen tai siirtäneet osan toiminnastaan 
olemassa olevalle säätiölle taikka perustetulle 
uudelle säätiölle. Tarve jakautumiselle on 
voinut johtua esimerkiksi pakottavan lain 
muuttumisesta tai säätiön toiminnan uudel-
leenorganisoinnista, joka on osin saatettu 
tehdä yhtiöittämällä osa säätiön toiminnasta. 
Jakautumista koskeva erityissääntely voisi 
hämärtää säännöissä määrätyn tarkoituksen 
merkitystä ja jakautuvan säätiön johdon vas-
tuuta. Ei ole tarvetta ottaa säätiölakiin eri-
tyissäännöksiä jakautumisesta.  

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa kannatettiin sulau-
tumista koskevaa ehdotusta joitakin yksityis-

kohtia lukuun ottamatta. Työryhmän arvioita 
jakautumista koskevien erityissäännösten 
tarpeettomuudesta ei vastustettu. 

Voimassa olevassa laissa ei säädetä säätiön 
ja yhdistyksen välisestä sulautumisesta eikä 
yhdistyslaissa ole lainkaan sulautumissään-
nöksiä. Käytännössä säätiö voi tukea sen tar-
koitusta edistävää järjestöä säätiön sääntöjen 
mukaisten toimintamuotojen rajoissa ja sää-
tiön säännöissä voidaan myös määrätä, että 
järjestö valitsee säätiön hallituksen. Näistä 
syistä ei ole tarpeen säätää säätiön sulautumi-
sesta yhdistykseen. 

 
2.11 Säätiön purkaminen 

Voimassa olevassa laissa säätiön purkau-
tumista vastaa säätiön lakkauttamista koske-
va menettely. Säätiö voidaan lain mukaan 
lakkauttaa, jos säätiön varat ovat loppuneet 
taikka jos säätiö on perustettu määrätyksi 
ajaksi tai määrättyjen edellytysten varaan ja 
määräaika on kulunut tai tarkoitettuja edelly-
tyksiä ei enää ole (18 §:n 1 momentti). Li-
säksi säätiö on purettava, jos on syntynyt sää-
tiön tarkoituksen muuttamista koskeva tilan-
ne, mutta säätiön tarkoitusta ei voida muuttaa 
ja varojen käyttäminen säätiölle määrättyyn 
tarkoitukseen olisi säätiön määräaikaiseksi 
muuttamisesta huolimatta hyödytöntä (18 §:n 
2 momentti). Lakkauttaminen edellyttää pa-
tentti- ja rekisterihallituksen lupaa. 

Säätiön lakkauttamista koskeva sääntely on 
vähäistä. Lain mukaan säätiön hallituksen on 
huolehdittava lakkauttamisesta johtuvista 
toimenpiteistä, jollei hallituksen tilalle mää-
rätä selvitysmiestä. Säätiön tuntemattomille 
velkojille on pyydettävä lakkauttamisen yh-
teydessä julkinen haaste, jollei se ole ilmei-
sen tarpeetonta. Kun lakkauttamistoimet on 
suoritettu, on patentti- ja rekisterihallitukselle 
toimitettava lopputilitys. Säätiön katsotaan 
lakanneen, kun lopputilitys on rekisteröity. 
Laissa säädetään lisäksi, että jos säätiöllä on 
varoja ja säännöissä ei ole määrätty, miten 
varat on käytettävä, joutuvat varat valtiolle, 
jonka on viipymättä luovutettava ne käytet-
täväksi jonkin säätiön toimintaan liittyvän 
tarkoituksen edistämiseksi (19 §). 

Käytännössä vanhojen säätiöiden säännöis-
tä voi puuttua määräys varojen käytöstä lak-
kauttamistilanteessa. Säätiöitä on Valtiokont-
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torin ja Patentti- ja rekisterihallituksen toi-
mesta suositeltu muuttamaan sääntöjään en-
nen lakkauttamislupahakemusta, jotta varoil-
le saadaan muu luovutuskohde kuin valtio. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa kannatettiin ehdo-
tusta joitakin yksityiskohtia lukuun ottamat-
ta. 

Oikeustilan selkeyttämiseksi on tarpeen 
säätää voimassa olevaa lakia kattavammin 
säätiön purkamisessa ja vähävaraisen säätiön 
rekisteripoistossa noudatettavasta menette-
lystä. Tätä koskevan sääntelyn malliksi voi-
daan soveltuvin osin ottaa uudemman yhtei-
sölainsäädännön purkamismenettelyä koske-
vat säännökset.  

 
 

2.12 Päätöksen moite 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä 
säätiön toimielimen tekemän päätöksen moit-
timisesta. Käytännössä on pidetty epäselvä-
nä, kenellä on oikeus moittia toimielimen 
päätöstä.  

Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jä-
senen tehtävien ja vastuun vuoksi on tarpeen 
säätää heidän oikeudestaan moittia hallituk-
sen tai hallintoneuvoston päätöksiä. Moiteoi-
keuden myötä toimielimen jäsenen ainoana 
vaihtoehtona ei enää ole eroaminen, jos hän 
pitää päätöstä lain tai säätiön sääntöjen vas-
taisena.  Säätiön tarkoituksen toteutumisen 
edistämiseksi on tarpeen, että moiteoikeus on 
myös perustajalla, jollei säännöissä toisin 
määrätä. Säännöissä voidaan määrätä myös 
muun tahon moiteoikeudesta. Moiteoikeuden 
sääntelyn ei odoteta vaikeuttavan säätiöiden 
päätöksentekoa eikä haittaavan niiden toi-
mintaa toisin kuin osakeyhtiöissä ja osuus-
kunnissa, joissa hallituksen päätöksiä koske-
van moiteoikeuden rajoittamista on pidetty 
tarpeellisena liiketoiminnan häiriöttömyyden 
vuoksi.   

Oikeustilan selkeyttämiseksi on tarpeen 
säätää laissa päätöksen moittimiseen oikeute-
tuista, moiteoikeuden perusteista, moitekan-
teen nostamisen määräajasta sekä moitekan-
teen johdosta annetun tuomion sisällöstä ja 
oikeusvaikutuksista. Patentti- ja rekisterihal-
litukselle ei ole tarpeen ehdottaa moiteoike-
utta.  

2.13 Vahingonkorvausvastuu 

Voimassa olevan lain mukaan säätiön toi-
mielimen jäsen ja säätiön toimihenkilö on 
velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän 
toimessaan tahallaan tai tuottamuksesta on 
aiheuttanut säätiölle. Sama koskee säätiöla-
kia tai säätiön sääntöjä rikkomalla muulle ta-
holle aiheutettua vahinkoa. Toimihenkilöllä 
tarkoitetaan säätiön johtavassa asemassa ole-
vaa toimihenkilöä, joka ei ole työsopimus-
laissa tarkoitetussa suhteessa säätiöön (HE 
89/1985 vp., s. 20—21). Vahingonkorvauk-
sen sovitteluun ja vastuun jakautumiseen 
useamman korvausvelvollisen kesken sovel-
letaan vahingonkorvauslakia. Työntekijän 
vahingonkorvausvelvollisuuteen sovelletaan 
vahingonkorvauslakia (12 a §). Tilintarkasta-
jan vahingonkorvausvastuusta säädetään 
erikseen tilintarkastuslaissa. 

Jos vahinko on aiheutettu säätiölle, hallitus 
on ensisijainen elin, jonka tehtävänä on vaa-
tia korvausta. Käytännössä on epätodennä-
köistä, että itseään täydentävä hallitus toimisi 
tehokkaasti vahingonkorvausvastuun toteut-
tamiseksi. Säätiön edunsaaja on yleensä oi-
keutettu vaatimaan korvausta vain, jos edun-
saajat on säätiön säännöissä yksilöity tai 
määritelty niin, että jokainen edellytykset 
täyttävä on oikeutettu johonkin suoritukseen.  

Oikeusministeriön arviomuistiosta saadun 
lausuntopalautteen mukaan vahingonkor-
vausmenettelyä on kehitettävä lain uudista-
misen yhteydessä. Lausunnonantajat ovat 
kiinnittäneet huomiota vastuusääntelyn te-
hokkuuteen ja selkeyteen sekä sääntelyn 
saattamiseen muun yhteisölainsäädännön ta-
solle. Vahingonkorvausvastuun tehokkaaksi 
toteuttamiseksi on esitetty myös kanneoikeu-
den laajentamista koskevien sääntömääräys-
ten sallimista. Toisaalta voimassa olevan lain 
säännöksiä vahingonkorvauksesta on pidetty 
riittävinä ainakin siinä tapauksessa, että sää-
tiölaki selvennetään muilta osin.  

Säätiölain uudistamista koskevasta mietin-
nöstä saaduissa lausunnoissa kannatettiin 
työryhmän ehdotuksia vahingonkorvausvas-
tuun sääntelyksi. 

Käytännössä vahingonkorvausvelvollisuu-
den sisältöön vaikuttaa säätiön johtoa ja toi-
mintaa koskeva sääntely, kuten johdon huo-
lellisuusvelvollisuus sekä lähipiiritoimien ja 
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sijoitus- ja liiketoiminnan sääntely. Vahin-
gonkorvaussääntelyssä on otettava huomioon 
myös säätiön hallintoneuvoston ja toimitus-
johtajan sääntelyä koskevat ehdotukset.  

Vahingonkorvausvastuun sääntelyä on tar-
peen muuttaa korvausvastuun selventämisek-
si ja tehostamiseksi siten, että laissa sääde-
tään nimenomaisesti voimassa olevaa oikeus-
tilaa vastaavasta tuottamusolettamasta, jota 
sovelletaan silloin, kun vahinko on aiheutettu 
rikkomalla säätiölakia tai säätiön sääntöjä. 
Säätiön tarkoituksen toteutumisen edistämi-
seksi on lisäksi tarpeen antaa perustajalle oi-
keus vaatia korvausta säätiön lukuun ja että 
säännöissä voidaan määrätä muunkin tahon 
oikeudesta vaatia korvausta säätiön lukuun. 
Lisäksi on tarpeen säilyttää Patentti- ja rekis-
terihallituksen oikeus nostaa vahingonkor-
vauskanne. Koska säätiöillä ei ole niiden hal-
linnon toimintaa seuraavia omistajia ja sää-
tiövalvonta perustuu yleensä tilinpäätösasia-
kirjoihin ja säätiön ulkopuolisten mahdolli-
siin yhteydenottoihin, on tarpeen pidentää 
vahingonkorvausvastuun vanhentumisaikaa 
noin kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Va-
hingonkorvausvastuun toteuttamisen helpot-
tamiseksi on myös tarpeen selventää sitä, ku-
ka säätiössä päättää korvauskanteen nostami-
sesta.  

 
 
 

2.14 Riitojen ratkaiseminen 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimen-
omaisia säännöksiä toimivaltaisesta tuomio-
istuimesta, kiireellisesti käsiteltävistä asioista 
tai tiedoksiannoista säätiöille. Lain mukaan 
Patentti- ja rekisterihallitus voi nostaa vahin-
gonkorvauskanteen säätiön kotipaikan tuo-
mioistuimessa sekä ilmoittaa hallituksen jä-
senen rangaistavasta teosta syyttäjälle syyt-
teen nostamiseksi säätiön kotipaikan tuomio-
istuimessa (14 §:n 3 ja 4 momentti).  

Säätiölainsäädännön uudistamisen yhtey-
dessä riitojen ratkaisemista koskevat sään-
nökset on tarpeen saattaa soveltuvin osin vas-
taamaan uudempaa yhteisölainsäädäntöä. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa kannatettiin ehdo-
tusta.  

 

2.15 Rangaistussäännökset 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännöksiä 
lain rikkomiseen perustuvasta säätiörikokses-
ta tai säätiörikkomuksesta. Lain mukaan kuo-
linpesän haltija, joka tahallaan tai huolimat-
tomuudesta jättää määräajassa tekemättä 
tuomioistuimelle ilmoituksen säätiön perus-
tamista tarkoittavasta testamenttimääräykses-
tä, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
teosta ole muualla laissa säädetty ankaram-
paa rangaistusta, sakkoon. Yritys- ja yhteisö-
tietolaissa säädetään lisäksi yritys- ja yhteisö-
tietoilmoituksen laiminlyöntiin perustuvasta 
sakkorangaistuksesta (19 §).  

Säätiölain rangaistussäännökset on tarpeen 
muuttaa soveltuvin osin vastaamaan uudem-
paa yhteisölainsäädäntöä. Rangaistussään-
nökset tulevat kysymykseen lähinnä silloin, 
kun säätiölaissa säädettyjä muita keinoja ja 
sanktioita, kuten hallintoneuvoston tai halli-
tuksen jäsenen vaihtamista taikka vahingon-
korvausta, ei voida pitää riittävän tehokkaana 
esimerkiksi lainvastaisen toiminnan poikke-
uksellisen vakavuuden johdosta. Erityisten 
lähipiirietujen antamista koskevan kiellon te-
hokkuuden kannalta on olennaista, että kiel-
lon rikkominen on rangaistavaa laittomana 
varojenjakona. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa ei vastustettu työ-
ryhmän ehdotusta, lukuun ottamatta yhtäältä 
Valtakunnansyyttäjänvirastoa, jonka mukaan 
säännösten perusteluita tulisi selventää ja 
täsmentää, ja toisaalta professori Halilaa, 
jonka mukaan on epäselvää, ovatko esitetyt 
kriminalisoinnit tarpeellisia huomioon ottaen 
jo olemassa olevat rikostyypit. 

 
2.16 Säätiörekisteri 

Voimassa olevan lain mukaan säätiörekis-
teri on koko maalle yhteinen ja sitä pitää pa-
tentti- ja rekisterihallitus. Säätiörekisteriin 
tehtävistä ilmoituksista noudatetaan, mitä 
yritys- ja yhteisötietolain (244/ 2001) 10 ja 
11 §:ssä säädetään. Rekisteri-ilmoituksen te-
kemisestä ja allekirjoittamisesta vastuullisista 
henkilöistä säädetään yritys- ja yhteisötieto-
lain 14 §:ssä. Säätiö on ilmoitettava säätiöre-
kisteriin kuuden kuukauden kuluessa perus-
tamisluvan antamisesta (6 §:n 1 ja 2 moment-
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ti). Rekisteri-ilmoituksen sisällöstä, säätiöre-
kisteriin merkittävistä tiedoista sekä muutos-
ilmoituksen tekemisestä on nimenomaiset 
säännökset voimassa olevassa laissa. Lisäksi 
säätiöasetuksessa (1045/1089) säädetään tar-
kemmin ilmoituksiin liitettävistä selvityksis-
tä, rekisteristä ja sen pitämisestä sekä rekiste-
riotteiden ja -jäljennösten antamisesta.  

Säätiörekisteriä koskevaan sääntelyyn ei 
liity merkittäviä puutteita. Rekisteriä koske-
vat säännökset on lain uudistamisen yhtey-
dessä kuitenkin tarpeen saattaa ajan tasalle ja 
vastaamaan muuta uuden lain mukaista sään-
telyä ja kaupparekisterilainsäädännön kehi-
tystä muun muassa henkilötietojen suojan 
osalta. Valmistelun yhteydessä on lisäksi to-
dettu tarve aputoiminimen rekisteröimisen 
sallimiseen sekä sääntöjen ja niiden muutos-
ten ennakkotarkastusmahdollisuuden järjes-
tämiseen. 

Säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnös-
tä saaduissa lausunnoissa ei vastustettu työ-
ryhmän ehdotusta, pidettiin tärkeänä henkilö-
tietojen suojan varmistamista kaupparekiste-
rilakia vastaavasti ja kannatettiin mahdolli-
suutta sääntöjen ennakkotarkastukseen ja pi-
dettiin tarpeellisena Verohallinnon tieto-
jenantovelvollisuuden selventämistä. 

 
2.17 Säätiövalvonta 

Säätiövalvonta on säilytettävä Patentti- ja 
rekisterihallituksen tehtävänä. Julkista val-
vontaa on perusteltu muun muassa sillä, että 
säätiöillä ei ole omistajia, säätiöiden varoja 
käytetään merkittävässä määrin yhteiskun-
nallisesti yleisesti hyödyttävään toimintaan, 
säätiöillä on mahdollisuus saada muun muas-
sa verovapauteen liittyviä etuja sekä sillä, et-
tä säätiöiden toimintaa rahoitetaan myös jul-
kisin varoin. 

Säätiölain ja sääntöjen noudattamisen val-
vontaa on tarpeen tehostaa. Valvontaa voi-
daan tehostaa ilman, että lisätään Patentti- ja 
rekisterihallituksen valvontakeinoja. Valvon-
nan tehostamiseksi on tarpeen poistaa lain-
säädännöstä aiheutuvat Patentti- ja rekisteri-
hallituksen ja muiden viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon sekä säätiörekisterin pidon ja 
säätiövalvonnan tehokkaamman järjestämi-
sen esteet. On myös huolehdittava säätiöval-
vonnan riittävästä rahoituksesta. Viran-

omaisvalvontaa tehostaa myös säätiön toi-
minnan ja talouden avoimuuden lisääminen 
sekä säätiön hallinnon ja toiminnan pelin-
sääntöjen selventäminen. Valvonnan lähtö-
kohtana on, että se koskee edelleen kaikkia 
säätiöitä. 

Oikeusministeriön arviomuistion lausunto-
palautteessa säätiöihin kohdistuvaa viran-
omaisvalvontaa pidettiin laajalti perusteltuna. 
Yleisesti säätiöiden valvontaan liittyvänä on-
gelmana mainittiin patentti- ja rekisterihalli-
tuksen säätiövalvonnan resurssien puute. 
Enemmistö lausunnonantajista katsoi, että 
valvontaviranomaisen toimivalta sinänsä on 
voimassa olevassa laissa asianmukaisesti 
säännelty.  

Valmistelun aikana harkittiin säätiövalvon-
nan rajoittamista siten, että pieniä säätiöitä 
koskisi vain tilinpäätösasiakirjojen rekiste-
röintivelvollisuus samalla tavalla kuin kaup-
parekisteriin merkittyjä osakeyhtiöitä ja 
osuuskuntia. Tässä vaihtoehdossa pienet sää-
tiöt vapautuisivat säätiövalvonnasta joko suo-
raan lain nojalla tai perustamisvaiheessa 
sääntöihin otetun määräyksen perusteella. 
Esimerkiksi Ruotsissa säätiövalvontaa on ra-
jattu tämän vaihtoehdon suuntaisesti. Yleen-
sä lähtökohtana hallintotoiminnassa on yh-
denvertaisuus ja tasapuolinen kohtelu, mutta 
mitään ehdotonta vaatimusta siitä, että val-
vonnan pitäisi olla kaikkien toimijoiden osal-
ta samanlaista, ei voida johtaa perustuslaista. 
Käytännössä valvontaviranomainen voi esi-
merkiksi riskiarvioinnin perusteella hyväk-
syttävällä tavalla kohdentaa valvontaa tiet-
tyihin kohteisiin. Käytännössä valvontavi-
ranomaisella tulisi olla esimerkiksi valvonta-
suunnitelma tai valvontaa tulisi muuten suo-
rittaa riskiperusteisesti. Säätiövalvonnan säh-
köistämisellä, kohdentamisella ja jäljempänä 
mainitulla säätiövalvontamaksujen porrasta-
misella säätiövalvontaa voidaan tehostaa si-
ten, että pieniä säätiöitä ei ole tarpeen rajata 
säätiövalvonnan ulkopuolelle.  

Valmistelun aikana on ollut esillä eri vaih-
toehtoja säätiövalvonnan kulujen kattamisek-
si. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion perus-
teella on epätodennäköistä, että kaikki sää-
tiövalvonnan kulut voitaisiin kattaa budjetti-
rahoituksella. Patentti- ja rekisterihallituksen 
organisaatiota ja toimintaa tullaan lähivuosi-
na kehittämään siten, että säätiövalvonnan 



 HE 166/2014 vp  
  

 

41 

rahoitusta on tarkoituksenmukaista arvioida 
uudelleen siinä yhteydessä, kun vuoden 
2014 alussa käyttöön otetusta valvontamak-
sustakin on kokemusta.    

Säätiövalvontaa helpottaa myös säätiön 
tarkoituksen ja sen toteuttamisen, säätiön 
johdon tehtävien ja vastuun sääntelyn uudis-
taminen. Lisäksi ehdotuksessa on pyritty te-
hostamaan säätiön johdon, perustajan ja 
säännöissä mahdollisesti määrätyn ulkopuo-
lisen tahon oikeuksia puuttua säätiön toimin-
taan silloin, kun säätiössä rikotaan säätiölakia 
tai sääntöjä. Säätiön viranomais- ja muuta 
valvontaa edistää myös säätiöiden tiedonan-
tovelvollisuuden lisääminen.  

Julkisen säätiövalvonnan lisäksi on esitetty 
kehitettäväksi säätiön perustajien, rahoittaji-
en ja muiden etutahojen mahdollisuuksia 
määrätä yksityisistä valvontakeinoista.  Voi-
massa olevan lain aikana kehittyneessä sää-
tiökäytännössä on muun muassa voitu osoit-
taa säätiön hallituksen tai tilintarkastajan ni-
mittäminen ulkopuoliselle tai määrätä, että 
säätiön tarkoituksen muuttaminen edellyttää 
ulkopuolisen lausuntoa. Säätiövalvonnan 
kannalta on merkitystä myös sillä, mitä uu-
dessa laissa säädetään säätiön tilinpäätökses-
tä ja tilintarkastuksesta. 

 
2.18 Epäitsenäinen säätiö 

Epäitsenäisiä säätiöitä (omakatteisia rahas-
toja) ja muita määrätarkoitukseen käytettäviä 
rahastoja (muu sidottu rahasto) on monilla 
muillakin tahoilla kuin rekisteröidyillä sääti-
öillä. Tiettävästi osa määrätarkoitusrahastois-
ta on hyvin vanhoja ja rahastojen säännöt 
voivat poiketa olennaisesti voimassa olevan 
ja kaavaillun uuden säätiölain periaatteista ja 
yksityiskohtaisista säännöksistä.  

Valmistelun aikana määrätarkoitukseen 
käytettävien rahastojen sääntelytarvetta on 
arvioitu lähinnä siltä kannalta, tarvitaanko 
pakottavia säännöksiä rahaston varojen erilli-
syydestä suhteessa varojen saajan muihin va-
roihin sekä tahdonvaltaisia olettamasäännök-
siä rahaston varojen sijoittamisesta ja käyt-
tämisestä, rahaston edustamisen ja rahastosta 
vastuussa olevien määrittelemiseksi sekä ra-
haston sääntöjen muuttamisen ja rahaston su-
lauttamisen (yhdistämisen) osalta. Tahdon-
valtaisen sääntelyn osalta esillä oli malli, 

jonka mukaan määrätarkoitusrahastoon so-
vellettaisiin rekisteröityä säätiötä koskevia 
säätiölain säännöksiä ja sääntöjen määräyksiä 
siltä osin kuin määrätarkoitusrahaston sään-
nöissä ei toisin määrätä. 

Käytännössä erilaisten määrätarkoitusra-
hastojen varojen erillisyys suhteessa tällaisen 
ulkopuolisen lahjoituksen saajan muihin va-
roihin on käytännössä selvitettävä tapauskoh-
taisesti siten kuin edellä nykytilan kuvauk-
sesta käy ilmi.  

Tahdonvaltaisen sääntelyn tarpeen arvioin-
nissa on otettava huomioon se, että määrätar-
koitusrahaston perustaja on nimenomaisesti 
halunnut jättää rahaston säätiölain sovelta-
misalan ulkopuolelle. Rekisteröityjen sääti-
öidenkin omistamien määrätarkoitusrahasto-
jen sääntelyä ei ehdoteta senkään vuoksi, että 
käytettävissä ei ole ollut riittäviä tietoja täl-
laisia rahastojen sääntöjä ja muita tarkoite-
määräyksiä koskevasta käytännöstä.  

 
3  Ehdotuksen tavoittee t  ja  keske i-

set  ehdotukset  

3.1 Ehdotuksen tavoitteet 

Ehdotuksen tavoitteena on kansalaisyhteis-
kunnan vahvistaminen uudistamalla säätiö-
lainsäädäntöä siten, että säätiöt voivat toimia 
mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja 
ennakoitavissa olevalla tavalla. Ehdotuksen 
tarkoituksena on poistaa säätiömuodon käyt-
tämisen tarpeettomia rajoitteita.   

Ehdotuksessa otetaan voimassa olevaa la-
kia paremmin huomioon jatkuvarahoitteisten 
toiminnallisten säätiöiden ominaispiirteet. 
Säätiön perustajille tarjotaan uusia keinoja 
säätiön hallinnon ja valvonnan järjestämi-
seen. Lisäksi säätiön perustamiseen ja toi-
mintaan liittyvä hallinnollista taakkaa pyri-
tään rajoittamaan. Säätiöiden hallinnon hel-
pottamiseksi ja säätiöiden käyttämien hallin-
topalveluiden saatavuuden parantamiseksi 
lain sisältöä ja kirjoitusasua yhtenäistetään 
mahdollisuuksien mukaan yhteisölainsää-
dännön viimeaikaisen kehityksen kanssa. 

Säätiöiden toimintamahdollisuuksien halli-
tulla lisäämisellä on säätiötoiminnan tehok-
kuuden ja tuloksellisuuden kannalta merki-
tystä. Tämä on esityksessä toteutettu keven-
tämällä tai poistamalla erilaisia muodollisia 
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rajoituksia. Lisäksi sääntelyn tahdonvaltai-
suutta ehdotetaan jonkin verran laajennetta-
vaksi siten, että säätiön perustaja voi säätiön 
säännöissä määritellä yhtäältä säätiölakia 
täydentävistä valvonta- ja oikeussuojakei-
noista ja toisaalta joiltakin osin poiketa laissa 
säädetyistä rajoituksista, jotka koskevat esi-
merkiksi säätiön sulautumisen tai purkamisen 
edellytyksiä. Nämä muutokset helpottavat 
säätiömuodon käyttöä heikentämättä säätiön 
sidosryhmien asemaa. Lisäksi laissa ehdote-
taan säänneltäväksi menettelyjä, joita ei ny-
kyisin ole lainkaan säännelty ja joihin siksi 
liittyy epävarmuutta. Muutenkin ehdotetaan 
sellaisia materiaalisia muutoksia, joilla voi-
daan vähentää toimintaan liittyvää epävar-
muutta ja näin lisätä tosiasiallisia toiminta-
mahdollisuuksia. 

Toisaalta erityistä huomiota on kiinnitetty 
säätiön sidosryhmien asemaan. Säätiöiden 
toimintamahdollisuuksia lisäävät keinot on 
valittu siten, että niillä ei olisi olennaisia vai-
kutuksia säätiön sidosryhmien, kuten velko-
jien ja edunsaajien asemaan. Lisäksi ehdote-
taan erinäisiä säännöksiä, joilla näiden ryh-
mien asemaa voidaan turvata. Säätiön toi-
minnan avoimuutta ehdotetaan lisättäväksi 
siten, että toimintakertomuksessa ja tilinpää-
töksessä on oltava säätiön tarkoituksen toteu-
tumisen ja lähipiiritoimien osalta riittävät 
tiedot. Avoimuuden lisääminen helpottaa 
säätiön valvontaa niin viranomaisten kuin 
säätiön sidosryhmien toimesta.  

Ehdotuksen tavoitteena on, että laki antaisi 
mahdollisimman hyvät puitteet rehelliselle 
säätiötoiminnalle. Ehdotuksessa on kuitenkin 
väärinkäytöksiä silmällä pitäen kiinnitetty 
huomiota oikeussuojajärjestelmän tosiasialli-
seen tehostamiseen. 

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

3.2.1 Säätiön tunnusmerkit, lähipiiri ja pe-
ruspääoma  

Säätiön tunnusmerkit. Erilaisten säätiöiden 
ominaispiirteet otetaan voimassa olevaa lakia 
selvemmin huomioon säätiölaissa säädettä-
vissä säätiön tunnusmerkeissä. Uuden säätiö-
lain mukaiset säätiön tunnusmerkit kattavat 
pääomasäätiöiden lisäksi selvemmin myös 
toiminnalliset ja muut jatkuvarahoitteiset sää-

tiöt. Säätiötä ei enää määritellä säätiölaissa 
pelkästään määrätyn tarkoituksen toteuttami-
seen varatuksi erillisvarallisuudeksi. Toisaal-
ta ei ole tarkoituksenmukaista määritellä tar-
kemmin eri tavoin toimivia ja rahoitettavia 
säätiöitä laissa, koska käytännössä säätiön 
toiminta- ja rahoitusmuodot voivat muuttua. 
Lisäksi osa säätiöistä on niin sanottuja se-
kasäätiöitä, joiden rahoitus perustuu pää-
oman tuottoon ja jatkuvaan ulkoiseen rahoi-
tukseen ja jotka sekä tukevat taloudellisesti 
että itse harjoittavat tarkoitustaan edistävää 
toimintaa.  

Säätiön tarkoituksen on edelleen oltava 
hyödyllinen. Tarkoituksen hyödyllisyys mää-
rittyy lähipiirietujen antamisen kiellon, liike-
toiminnan harjoittamista koskevien rajoitus-
ten ja säätiön johdon yleisten velvollisuuksi-
en selventämisen sekä säätiön toiminnan, ra-
hoituksen ja lähipiiritoimien avoimuuden li-
säämisen kautta. Voimassa olevan lain sana-
muotoa riittävästi vastaavan ilmauksen säi-
lyttäminen on tarpeen säätiöiden julkikuvan 
vuoksi ja varovaisuussyistä. 

Säätiön säännöistä ilmenevän tarkoituksen 
hyödyllisyyttä selvennetään siten, että sääti-
ön tarkoituksena ei enää miltään osin voi olla 
taloudellisen edun tuottaminen säätiön lähi-
piirille. Muutoksella korostetaan sitä, että 
säätiö ei ole sen lähipiiriin kuuluvien yksi-
tyisten taloudellisten intressien edistämisen 
väline. Ehdotuksessa on selkeytetty ja laa-
jennettu niiden henkilöiden piiriä, jotka kuu-
luvat mainitun kiellon kohteena olevaan lä-
hipiiriin. Ehdotuksessa tehdyillä muutoksilla 
lisätään voimassa olevaan lakiin nähden luot-
tamusta säätiöihin toimintaan yleisen hyvän 
edistäjinä. Nykyisten ja uusien tukisäätöiden 
ja sukusäätiöiden osalta ehdotetaan erityis-
säännöksiä. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdote-
taan, että säätiön tarkoituksena ei voi olla lii-
ketoiminnan harjoittaminen. Säätiö voi kui-
tenkin harjoittaa sen säännöissä määrättyä 
tarkoitusta edistävää, toimintamuotoihin vä-
littömästi liittyvää liiketoimintaa sekä muuta 
säännöissä määrättyä liiketoimintaa, jolla ra-
hoitetaan varsinaisia toimintamuotoja. Sää-
tiölakiin ei ehdoteta erityistä liiketoiminnan 
määritelmää, mikä vastaa voimassa olevaa 
lakia. Käytännössä toiminta, jota säätiöt ovat 
perinteisesti harjoittaneet ja jota aiemmin ei 
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ole pidetty liiketoimintana, saatetaan tapaus-
kohtaisesti katsoa liiketoiminnaksi esimer-
kiksi vero-, kilpailu-, avustus- ja kirjanpito-
lainsäädännön kannalta. Ehdotuksen tarkoi-
tuksena on, että säätiöt voivat yleensä edistää 
hyödyllisen tarkoituksensa toteutumista kai-
killa säännöissä määrättävillä tavoilla ilman, 
että esimerkiksi toiminnan kannattavuuden 
muutos tai kilpailun lisääntyminen säätiön 
säännöissä määrättyjen toimintamuotojen 
alalla suoraan säätiölain perusteella estäisi 
säätiötä jatkamasta häiriöttä toimintaansa. 
Ehdotus poikkeaa liiketoiminnan harjoittami-
sen osalta yhdistyslaista vain siten, että sel-
vyyden vuoksi säätiöiden osalta muuta sään-
nöissä sallittua liiketoimintaa saa harjoittaa 
vain varsinaisten toimintamuotojen rahoitta-
miseksi. Lisävaatimuksen tarkoitus on estää 
se, että tällainen kannattamaton liiketoiminta 
muodostuisi aikaa myöten käytännössä sääti-
ön varsinaiseksi toiminnaksi. Ehdotuksella ei 
pyritä vaikuttamaan säätiön harjoittaman 
toiminnan kohteluun esimerkiksi verotukses-
sa, julkisia tukia annettaessa tai kilpailuolo-
suhteiden valvonnassa.   

Käytännössä suurikin osa säätiön toimin-
nasta voidaan  katsoa esimerkiksi verotuk-
sessa elinkeinotoiminnaksi. Koska säätiön 
tarkoituksen muuttaminen sekä säätiön pur-
kaminen ja varojen luovuttaminen muuhun 
yleishyödylliseen toimintaan on käytännössä 
vaikeata, säätiöiden mahdollisuutta liiketoi-
minnan harjoittamiseen ja toimintansa yhti-
öittämiseen ei ole tarkoituksenmukaista raja-
ta johonkin osuuteen säätiön tai sen konser-
nin tuotoista tai taseesta.  

Lähipiiri. Lähipiirin määritelmää ja lähipii-
risääntelyn soveltamisalaa ehdotetaan laajen-
nettavaksi. Ehdotettu lähipiirin määritelmä 
kattaa voimassa olevaa lakia paremmin sel-
laiset säätiön piirissä toimivat tai säätiössä 
määräysvaltaa käyttävät henkilöt, yhteisöt 
säätiöt ja näiden lähipiiri, jotka voivat vaikut-
taa lähipiiritoimien tekemiseen. Ehdotus kat-
taa voimassa olevaa lakia paremmin myös 
sellaiset säätiön ja lähipiiriläisen väliset vas-
tikkeettomat toimet, joita pidetään säätiön 
varojen jakona, ja muut säätiön ja lähipiiri-
läisten väliset toimet, joilla voi olla merkitys-
tä arvioitaessa esimerkiksi säätiön säännöissä 
määrätyn tarkoituksen noudattamista.  

Toisaalta ehdotetaan nimenomaisia sään-
nöksiä sellaisista sukusäätiöistä ja muista tu-
kisäätiöistä, joiden säännöissä määrättynä 
tarkoituksena on lähipiiriläisten tukeminen. 
Voimassa olevassa laissa ei ole erikseen otet-
tu huomioon näiden säätiöiden erityispiirteitä 
vaikka tällaisia aiemmin perustettuja säätiöitä 
on toiminnassa. Käytännössä ei ole perusteita 
estää tällaisten uusien säätiöiden perustamis-
ta. Näiden säätiöiden erityispiirteiden huo-
mioon ottaminen selventää oikeustilaa ja li-
sää esimerkiksi tukisäätiötoiminnan avoi-
muutta.  

Peruspääoma. Ehdotuksen mukaan säätiön 
perustamisen vähimmäispääomavaatimus on 
50 000 euroa, joka vastaa nykyisen säätiöase-
tuksen vähimmäispääomavaatimuksen sää-
tämisajankohdan markkamäärän nykyarvoa 
euroissa. Koska peruspääomaa ei säännellä 
muualla laissa, sen merkitys jää, kuten ny-
kyisinkin, mahdollisten sääntömääräysten va-
raan. Peruspääoma on maksettava kokonaan 
ennen säätiön rekisteröintiä. Säätiön toimin-
nan laajuuteen perustuvasta peruspääoman 
määrää koskevasta lisävaatimuksesta ehdote-
taan luovuttavaksi. Perustettavalla säätiöllä 
tulisi kuitenkin olla ensimmäistä kolmea 
vuotta varten perustajan tai ensimmäisen hal-
lituksen laatima kirjallinen toimintasuunni-
telma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma. 
Uutta pääomavaatimusta ei sovelleta ennen 
uuden lain voimaantuloa rekisteröitäväksi 
ilmoitettuun säätiöön. Peruspääomavaatimus 
on vain uuden säätiön rekisteröinnin edelly-
tys ja säätiölaissa ei edelleenkään vaadita pe-
ruspääoman vähimmäismäärää vastaavan 
pääoman säilyttämisestä olemassa olevan re-
kisteröidyn säätiön toiminnan aikana. 

Ehdotettu säätiön tarkoituksen, toiminnan, 
lähipiiritoimien, johdon velvollisuuksien, 
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintar-
kastuksen ja säätiövalvonnan sääntely on te-
hokkaampi ja säätiöiden perustellut tarpeet 
paremmin huomioon ottava keino kuin vä-
himmäispääomavaatimuksen korottaminen 
rahan arvon muutosta enemmän.    

 
3.2.2 Varainhoito, sijoitustoiminta ja liike-
toiminta 

Ehdotuksen mukaan säätiön varainhoidon 
on oltava suunnitelmallista. Varainhoidolla 
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tarkoitetaan säätiön varsinaiseen toimintaan 
käytettävien varojen hoidon lisäksi säätiön 
mahdollisesti harjoittamaa sijoitustoimintaa 
ja liiketoimintaa. Voimassa olevassa laissa 
sijoitustoimintaa koskevista epäselvistä ja 
ristiriitaisista ”varmaa ja tuloa tuottavaa”  
-vaatimuksista ehdotetaan luovuttavaksi. Eh-
dotuksen mukaan kaikkeen varainhoitoon 
sovelletaan säätiön johdon yleistä huolelli-
suusvelvollisuutta, mistä ehdotetaan säädet-
täväksi yleisesti. Viimeksi sanotusta syystä ja 
erilaisten säätiöiden huomioon ottamiseksi ei 
ehdoteta ehdotonta vaatimusta nimenomaisen 
sijoitussuunnitelman laatimisesta. Käytän-
nössä laajempaa sijoitustoimintaa harjoitta-
villa säätiöillä on oltava erillinen sijoitus-
suunnitelma johdon yleisen huolellisuusvel-
vollisuuden noudattamiseksi. Yleisesti nou-
datettava hyvä säätiötapa riittää tältä osin oh-
jaukseksi. Muutenkin sijoitustoiminnan 
suunnitelmallisuuden ja sijoitustoimintaa 
koskevat päätökset osoittava dokumentointi 
on tarpeen sen osoittamiseksi, että säätiön 
johto on toiminut huolellisesti ja että päivit-
täisen sijoitustoiminnan tehtävien delegointi 
ja seuranta on toteutettu asianmukaisesti. Eri-
tyisesti pienemmässä säätiössä periaatteet 
voivat ilmetä useammastakin lähteestä, kuten 
toimintakertomuksesta, omaisuudenhoitoso-
pimuksesta ja hallituksen kokousten pöytä-
kirjoista. 

Lisäksi ehdotetaan, että säätiö saa harjoit-
taa sen tarkoituksen toteuttamiseksi sään-
nöissä mainittuihin toimintamuotoihin välit-
tömästi liittyvää liiketoimintaa suoraan lain 
nojalla, jollei sitä rajoiteta säännöissä. Lisäk-
si säätiö saisi harjoittaa säännöissä mainittua 
liiketoimintaa säätiön varsinaisen toiminnan 
rahoittamiseksi. Näin muotoiltuna ehdotus 
poikkeaa yhdistyslaista vain siltä osin kuin 
säätiön muuta liiketoimintaa on harjoitettava 
varsinaisen toiminnan rahoittamiseksi. Ehdo-
tetun lisävaatimuksen tarkoitus on estää sel-
lainen tilanne, jossa pitkään tappiollisesti 
harjoitettu liiketoiminta käytännössä muo-
dostuisi säätiön varsinaiseksi toiminnaksi. 
Lisävaatimuksessa on siten otettu huomioon 
säätiön tarkoituksen sääntely.  

Lisäksi ehdotetaan nimenomaista säännöstä 
liiketoiminnan yhtiöittämisestä. Yhtiöittä-
mismahdollisuus ei vähennä säätiön toimin-
nan läpinäkyvyyttä, koska ehdotuksen mu-

kaan säätiön pitää aina laatia konsernitilin-
päätös. Yhtiöittämismahdollisuus ei myös-
kään olennaisesti rajoita säätiön johdon mah-
dollisuutta ohjata ja valvoa yhtiöitettyä toi-
mintaa. Velvollisuutta varsinaisen toiminnan 
rahoittamiseksi harjoitettavan liiketoiminnan 
yhtiöittämiseen ei ehdoteta, koska liiketoi-
minnan, sijoitustoiminnan ja muun varain-
hoidon väliset rajanvedot eivät ole selviä ja 
arvio voi olosuhteiden muutoksen myötä 
vaihdella. Lisäksi säätiö voi käytännössä olla 
vastuussa myös yhtiöitetyn liiketoiminnan 
riskeistä esimerkiksi tytäryrityksen rahoituk-
sen kautta.  

Muutosten tarkoitus on selkeyttää säätiölle 
sallittua liiketoimintaa siten, että sitä ei mää-
ritettäisi muusta lainsäädännöstä tulevien tul-
kintojen ja määritelmien kautta. Ehdotuksen 
tarkoituksena ei ole vaikuttaa säätiön harjoit-
taman toiminnan kohteluun julkisia tukia an-
nettaessa tai kilpailuolosuhteiden valvonnas-
sa. Säätiön toiminnan luonne verotuksessa 
ratkaistaan verolainsäädännön perusteella. 

 
3.2.3 Säätiön perustaminen 

Säätiön perustamista ja rekisteröintiä hel-
pottaa se, että perustamisen edellytyksiä sel-
vennetään ja perustamisasiakirjojen muotoa 
ja sisältöä koskevia vaatimuksia vähennetään 
sekä luovutaan perustamislupamenettelystä.  
Perustamisasiakirjojen sisältövaatimuksia 
voidaan rajoittaa, kun uuteen lakiin ehdote-
taan olettamasääntöjä monista tähän asti vain 
säännöissä määrätyistä asioista. Ehdotuksen 
mukaan sääntöjen pakollisia määräyksiä ovat 
säätiön nimi, kotipaikka, tarkoitus, toiminta-
muodot sekä määräys siitä, miten jäljellä 
olevat varat käytetään säätiön purkamista ja 
lakkauttamista koskevassa tilanteessa. Jos 
säätiöllä on toimitusjohtaja tai hallintoneu-
vosto, tulee tästä määrätä säännöissä. 

Säätiön perustajien välisten oikeussuhtei-
den selventämisen tarkoituksena on helpottaa 
säätiömuodon käyttöä useamman perustaessa 
säätiön. Voimassa oleva laki on kirjoitettu 
ensisijassa yhtä perustajaa silmällä pitäen.   

Lisäksi ehdotetaan, että perustamiskirjassa 
määrätään säätiön toimielinten ensimmäiset 
jäsenet, joiden toimikausi alkaa perustamis-
kirjan allekirjoittamisesta. Ehdotuksen mu-
kaan säätiön ensimmäinen hallitus vastaa 
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säätiön ilmoittamisesta säätiörekisteriin. 
Myös säätiön perustamista testamentilla sel-
vennetään ja helpotetaan. Lisäksi mahdollis-
tetaan testamentin tekijän tahdon noudatta-
minen silloinkin, kun säätiön perustamiseen 
ei ole edellytyksiä varojen vähäisyyden 
vuoksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa tes-
tamentilla saatavat varat voitaisiin ohjata sa-
mankaltaista toimintaa edistävälle säätiölle 
tai yhdistykselle.  

Ehdotuksessa luovutaan kaksivaiheisesta 
lupa- ja rekisteröinti-ilmoitusmenettelystä. 
Säätiön perustamisessa ehdotetaan siirryttä-
väksi uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaan yksivaiheiseen rekisteröintimenette-
lyyn.   

 
3.2.4 Säätiön hallinto ja edustaminen 

Uuteen lakiin ehdotetaan yksityiskohtaisia 
pakottavia ja tahdonvaltaisia säännöksiä sää-
tiöoikeudellisista toimielimistä. Olennaisia 
muutoksia voimassa olevaan lakiin nähden 
ovat säätiöoikeudellisen vastuun kantavan 
johdon ja sen tehtävien määrittäminen laissa 
sekä vapaaehtoisten toimitusjohtaja- ja hal-
lintoneuvosto-elimien sääntely. Toimitusjoh-
taja on toimielin, joka ei ole työsuhteessa 
säätiöön. Halutessaan säätiö voi edelleen pi-
tää tai ottaa uuden työsuhteisen asiamiehen. 
Säätiö ei voi yksipuolisesti muuttaa työsuh-
teisen asiamiehen asemaa säätiön tässä tar-
koitetuksi toimitusjohtajaksi. 

Uuteen lakiin ehdotetaan säännöksiä sääti-
ön johdon yleisistä tehtävistä ja säätiön hal-
linnon järjestämisestä. Ehdotus vastaa peri-
aatteiltaan uudempaa yhteisölainsäädäntöä. 
Ehdotuksen mukaan johdon on huolellisesti 
edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista 
ja säätiön etua ja säätiön toiminta on järjes-
tettävä tarkoituksen toteuttamisen kannalta 
asianmukaisesti. Yleisten velvollisuuksien 
perusteella johdon on huolehdittava säätiön 
hallinnon järjestämisestä myös siten, ettei 
kiellettyjä lähipiirietuuksia anneta. Johdon 
yleisten velvollisuuksien sääntelyllä on mer-
kitystä myös johdon vastuun kannalta.  

Lisäksi ehdotetaan hallintoa koskevia olet-
tamasäännöksiä ja pakottavan ja tahdonval-
taisen lainsäädännön rajan selkeyttämistä. 
Voimassa olevassa laissa toimielinten tehtä-
vät sekä jäsenten toimikausi ja valitseminen 

perustuvat pääasiassa kunkin säätiön sääntöi-
hin. Ehdotus yhdenmukaistaa ainakin uusien 
säätiöiden hallintomalleja. Toisaalta vanhat 
säätiöt voivat edelleen käyttää nykyisiä sään-
töihinsä perustuvia toimielimiä.  

Luvussa säännellään säätiön johtoon kuu-
luvat toimielimet toimielin kerrallaan. Sääti-
ön johdon muodostavat hallitus, toimitusjoh-
taja ja hallintoneuvosto. Hallitus on edelleen 
ainoa pakollinen toimielin. Erityislaeissa voi 
olla erityisiä säännöksiä säätiön johtoon kuu-
luvista tahoista. Esimerkiksi yliopistolain 
(558/2009) 23 §:ssä säädetään säätiöyliopis-
ton toimielimistä. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksessa säätiön hallituksen ja 
hallinto-neuvoston päätöksenteko sekä jäsen-
ten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sekä 
säätiön edustaminen säännellään yksityiskoh-
taisemmin kuin voimassa olevassa laissa. 
Muutosten tarkoituksena on selventää ja tar-
peellisin osin yhdenmukaistaa säätiöiden hal-
lintorakenteita. Säätiöiden päätöksentekoky-
vyn varmistamiseksi rajoitetaan hallituksen 
jäsenten toimikauden pituutta. Säätiön tarkoi-
tuksen toteutumisen edistämiseksi esteelli-
syyden sääntelyä tiukennetaan hyvää säätiö-
käytäntöä vastaavasti apurahaa, avustusta tai 
muuta vastikkeetonta etua koskevien päätös-
ten osalta. Säätiön johdon palkkioiden mää-
rää koskeva sääntely laajennetaan koskemaan 
myös säätiön tytäryhteisöistä saatuja korva-
uksia. Säätiön perustajan ja sen etutahojen 
harjoittaman valvonnan helpottamiseksi salli-
taan hallituksen jäsenen erottamisoikeuden 
tuottavat sääntömääräykset. Esteellisyyden 
tiukentamista lukuun ottamatta näiden ehdo-
tusten periaatteet vastaavat uudempaa yhtei-
sölainsäädäntöä.  

 
 

3.2.5 Toimintakertomus ja tilinpäätös  

Ehdotuksen mukaan säätiöiden tulee antaa 
toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen lii-
tetietoina nykyistä yksityiskohtaisemmat ja 
kattavammat tiedot säätiön toiminnasta ja ra-
havirroista. Ehdotuksella lisätään säätiön 
toiminnan avoimuutta. Toimintakertomuk-
sessa on kerrottava, miten säätiö on toiminut 
tarkoituksensa toteuttamiseksi sekä esitettävä 
säätiön mahdollinen konsernirakenne ja siinä 
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tapahtuneet muutokset ja lähipiiriin liittyvät 
rahavirrat tilikaudella. Toimintakertomukses-
sa annettavien tietojen avulla myös viran-
omaisella on mahdollisuus tehokkaammin 
valvoa, toimiiko säätiö tarkoituksensa toteut-
tamiseksi ja noudatetaanko säätiön toimin-
nassa lähipiirivarojenjakoa koskevia sään-
nöksiä.  

Lisäksi ehdotetaan, että säätiön on laaditta-
va konsernitilinpäätös, jos sillä on kirjanpito-
laissa tarkoitettu määräysvalta toisessa kir-
janpitovelvollisessa. Konsernitilinpäätöksen 
laatimisvelvollisuus olisi riippumatta siitä, 
harjoittaako emosäätiö liiketoimintaa tai täyt-
tyvätkö kirjanpitolain konsernitilinpäätöksen 
laatimisvelvollisuutta koskevat raja-arvot. 
Poikkeustapauksissa kirjanpitolautakunta 
voisi hakemuksesta myöntää poikkeuksen 
konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuu-
desta.  

 
 

3.2.6 Tilintarkastus 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdote-
taan, että jokaisessa säätiössä on suoritettava 
tilintarkastus. Tilintarkastuksen voi säätiöissä 
edelleen suorittaa vain KHT- tai HTM-
tilintarkastaja ja tilintarkastuslain (459/2007) 
7 §:ssä tarkoitetussa säätiössä myös JHTT-
tilintarkastaja. Tilintarkastukseen ja tilintar-
kastajiin sovelletaan tilintarkastuslakia. Voi-
massa olevasta laista poiketen säätiöitä val-
vova Patentti- ja rekisterihallitus nimeäisi 
puuttuvan tilintarkastajan, jota ei jostain 
syystä ole valittu. 

Säätiön varojen sijoittamisen ja johdon 
palkkioiden asianmukaisuuden tarkastami-
sessa on otettava huomioon mitä pidetään 
hyvän säätiökäytännön mukaisena tavan-
omaisena korvauksena. Myös uuden lain 
säännökset muun muassa säätiön tarkoituk-
sesta, sijoitus- ja liiketoiminnan harjoittami-
sesta, johdon palkkioista, esteellisyydestä ja 
lähipiiritoimia koskevista toimintakertomus-
tiedoista on otettava huomioon tarkastukses-
sa.   

Tilintarkastajan riippumattomuuden var-
mistamiseksi ehdotetaan, että tilintarkastajaa 
on vaihdettava vähintään seitsemän vuoden 
välein. Jos tilintarkastajana on tilintarkas-
tusyhteisö, ainakin päävastuullinen tilintar-

kastaja pitäisi vaihtaa seitsemän vuoden vä-
lein. 

Säätiövalvontaan liittyen ehdotetaan sää-
dettäväksi tilintarkastajan oikeudesta toimit-
taa PRH:lle tilintarkastuslain 16 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastuspöytäkirja. Tilintarkastus-
pöytäkirjan toimittamalla säätiön tilintarkas-
taja voisi saattaa säätiövalvonnan tietoon sel-
laisia valvonnan kannalta todennäköisesti 
olennaisia rajatapauksia, jotka eivät tilintar-
kastajan arvion mukaan edellytä tilintarkas-
tuslain 15 §:ssä tarkoitetun huomautuksen 
antamista tilintarkastuskertomuksessa. Tar-
koitus on, että tilintarkastaja voi oma-
aloitteisesti ilmoittaa valvontaviranomaiselle 
esimerkiksi sellaisista tilintarkastushavain-
noista, jotka voivat olla valvonnan kannalta 
tärkeitä mutta joiden tuleminen julkisuuteen 
tilintarkastuskertomuksen kautta voisi aiheut-
taa tarpeetonta vahinkoa säätiölle. 
 
 
3.2.7 Sääntöjen muuttaminen  

Ehdotuksen lähtökohtana on, että voimassa 
olevan lain mukaiset sääntöjen muuttamisen 
yleiset edellytykset säilyvät ennallaan. Toi-
saalta ehdotuksessa pyritään yhtäältä jousta-
voittamaan ja tietyiltä osin helpottamaan 
sääntöjen muuttamista ja toisaalta suojaa-
maan säännöissä määrätyille tahoille annettu-
ja erityisiä oikeuksia. 

Säätiön tarkoituksen muuttamisen säänte-
lyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että sää-
tiön johdon on ryhdyttävä toimiin säätiön 
tarkoituksen muuttamiseksi, jos säätiön varo-
jen käyttäminen sille määrättyyn tarkoituk-
seen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, ko-
konaan tai osittain hyödytöntä tai lainvastais-
ta. Näissä tilanteissa säätiön johdon huolelli-
suus- ja lojaliteettiperiaatteen mukaista on, 
että johdolla on velvollisuus pyrkiä muutta-
maan tarkoitusmääräystä. Muussa tapaukses-
sa säätiön varat eivät tule käytetyksi hyödyl-
lisellä lainmukaisella tavalla. Voimassa ole-
van lain sanamuodon mukaan tarkoituksen 
muuttaminen on johdon harkinnassa näissä-
kin tapauksissa. 

Säätiöillä on perusteltuja tarpeita tarkoituk-
sensa muuttamiseen myös sen vuoksi, että 
tarkoitus on muuttunut epätarkoituksenmu-
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kaiseksi. Näiden tilanteiden varalta ehdote-
taan, että säätiön tarkoitusta voi muuttaa, jos 
säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn 
tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen 
vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista 
ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varo-
jen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edelly-
tys. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdote-
taan, että uusi tarkoitus ei saa olennaisesti 
poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta.  Tar-
koituksen muutos tulisi voimaan rekisteröin-
nistä, jonka yhteydessä PRH tarkastaisi, että 
tarkoituksen muuttamiseen on laissa säädetyt 
edellytykset. 

Ehdotuksen mukaan perustaja voi varautua 
tuleviin olosuhteiden muutoksiin siten, että 
säätiötä perustettaessa säännöissä määrätään 
perustajan tai jonkun muun oikeudesta hy-
väksyä esimerkiksi säätiön tarkoituksen 
muuttaminen lain pääsäännöstä poikkeavalla 
tavalla. Erityisesti toiminnallisten säätiöiden 
toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset 
saattavat edellyttää joustavampia keinoja tar-
koituksen muuttamiseen. Samalla on kuiten-
kin pyritty suojaamaan rahoittajien luotta-
musta siihen, mihin säätiön varoja käytetään. 
Säätiöiden toimintaa rahoitetaan julkisilla 
avustuksilla sekä yksityisillä lahjoitusvaroil-
la. Säätiöt voivat saada toimintaansa myös 
verohelpotuksia, jos toiminta on järjestetty 
yleishyödyllisyyden edellyttämällä tavalla. 
Jos perustaja haluaa varata mahdollisuuden 
säätiön tarkoituksen muuttamiseen, asiasta 
on määrättävä säännöissä jo säätiön perusta-
misvaiheessa. Tällaisen mahdollisuuden vai-
kutus verotukseen määräytyy verolainsää-
dännön periaatteiden mukaisesti. 

Ehdotuksella pyritään myös turvaamaan 
tehokkaammin perustajan tahdon toteutumi-
nen tilanteissa, joissa säännöissä määrätylle 
taholle on annettu erityisiä oikeuksia. 

Lisäksi sääntöjen muutoksen vahvistami-
sesta luovutaan. Sääntömuutosta koskevan 
päätöksen tekemistä ja sääntömuutoksen re-
kisteröinnin edellytyksiä muutenkin selven-
netään. Muutokset vähentävät sääntöjen 
muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jos 
säännöissä on lisäedellytyksiä sääntöjen 
muuttamiselle, säätiön tulee osoittaa sääntö-
muutosta koskevan rekisteri-ilmoituksen yh-
teydessä, että edellytykset täyttyvät. 

3.2.8 Sulautuminen 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdotuk-
sen lähtökohtana on, että vastaanottava säätiö 
on tarkoitukseltaan olennaisesti samankaltai-
nen. Toisaalta olosuhteiden muutosten hallit-
semiseksi ehdotetaan sulautumisten helpot-
tamista siten, että perustamisvaiheessa sääti-
ön säännöissä voidaan määrätä toisin tästä 
sulautumisen edellytyksestä sekä siten, että ei 
enää edellytetä, että tarkoituksen toteutumi-
nen olennaisesti paranisi sulautumisen joh-
dosta. Voimassa olevaa lakia vastaavasti sää-
tiöiden sulautumisessa ei makseta sulautu-
misvastiketta. 

Sulautumismenettelyn osalta ehdotus vas-
taa sisällöltään pääosin voimassa olevaa la-
kia. Menettelyn yksityiskohtien sääntelyn 
osalta mallina on käytetty soveltuvin osin 
uudempaa yhteisöoikeudellista sääntelyä. 
Voimassa olevasta laista poiketen ehdote-
taan, että sulautuvien säätiöiden on laadittava 
lopputilitys.  

Säätiöiden konsernirakenteiden purkamista 
helpotetaan siten, että uuteen lakiin ehdote-
taan säännöksiä täysin omistetun tytäryhtiön 
ja -osuuskunnan sulautumisesta emosäätiöön. 
Muutoin tytäryhteisösulautumisen aineellis-
ten säännösten osalta viitataan osakeyhtiöla-
kiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja osuuskunta-
lakiin. 

Sulautumisen rekisteröinnin osalta ehdote-
taan siirtymistä lupamenettelystä rekisteröin-
timenettelyyn. Ilmoitusten käsittelyn yhtey-
dessä viranomainen tarkistaa, että sulautumi-
selle on laissa ja säätiön säännöissä säädetyt 
edellytykset ja sulautuminen on suoritettu 
laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen.  

 
 

3.2.9 Säätiön purkaminen 

Olennaisimmat muutokset voimassa ole-
vaan lakiin nähden ovat rekisteriviranomai-
sen mahdollisuus poistaa säätiö rekisteristä 
ilman selvitysmenettelyä laissa säännellyissä 
tilanteissa ja mahdollisuus määrätä säännöis-
sä säätiötä perustettaessa selvitystilan edelly-
tyksistä laista poikkeavasti sekä yksityiskoh-
taiset säännökset selvitysmenettelystä sekä 
varojen vähentymistä koskeva rekisteri-
ilmoitusvelvollisuus.  
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Ehdotuksen mukaan säätiön perustaja voi 
säätiötä perustettaessa määrätä säätiön pur-
kamisen perusteista laissa säädetystä toisin. 
Ehdotuksella lisätään perustajan valtaa mää-
rittää säätiön elinkaaren pituus myös muilla 
perusteilla kuin määräämällä säätiön toiminta 
määräaikaiseksi. 

Säätiön lakkauttamiseen liittyvästä lupa-
menettelystä ehdotetaan luovuttavaksi vas-
taavalla tavalla kuin säätiön perustamisen tai 
sulautumisen osalta. Lupamenettelyn sijasta 
luvussa on säännökset toiminnan lopettami-
seen liittyvästä selvitystilamenettelystä ja re-
kisteristä poistamisesta. Selvitystilaa koske-
van menettelyn osalta lakiin ehdotetaan tar-
kennettua sääntelyä, joka vastaa soveltuvin 
osin uudempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa 
lainsäädäntöä. Oman pääoman menettämi-
seen ei liity saneerausmenettelyyn tai kon-
kurssiin hakeutumisen velvollisuutta uuden 
lain perusteella. 

Voimassa olevasta laista poiketen ehdote-
taan, että säätiökin voisi olla yrityssaneera-
uksen kohteena ja että säätiölakiin otetaan 
säännös säätiön konkurssista.  

 
3.2.10 Päätöksen moite 

Voimassa olevasta laista poiketen uudessa 
laissa säädettäisiin nimenomaisesti säätiön 
toimielimen päätöksen moittimisesta. Luvun 
säännöksillä selkeytetään oikeustilaa sen 
osalta, miten säätiön päätöksiä voi säätiölain 
mukaan moittia. Voimassa olevassa laissa ei 
ole päätöksen moitetta koskevia normeja.  

Ehdotuksen mukaan hallintoneuvoston ja 
hallituksen päätöstä voidaan moittia kanteella 
sen julistamiseksi pätemättömäksi tai mität-
tömäksi. Luvussa määritellään mitättömän ja 
määräajassa moitittavan päätöksen raja. Hal-
lituksen tai hallintoneuvoston päätös on mitä-
tön, jos kokouskutsua ei ole toimitettu tai ko-
kouskutsua koskevia määräyksiä on olennai-
sesti rikottu ja virheellä on voinut olla vaiku-
tusta päätöksen sisältöön. Päätös on ehdotuk-
sen mukaan mitätön myös, jos laissa tai 
säännöissä määrätyn tahon suostumusta pää-
tökseen ei ole saatu. Tällä tarkoitetaan tilan-
teita, joissa säännöt edellyttävät säännöissä 
yksilöidyn tahon suostumusta päätökselle. 
Mitätön on lisäksi päätös, jos sitä ei olisi 
voinut lain tai sääntöjen mukaan lainkaan 

tehdä. Muilta osin päätökset ovat moitteenva-
raisia. Moitekanne päätöksen julistamiseksi 
pätemättömäksi tulee nostaa kolmen kuukau-
den kuluessa päätöksen tekemisestä. Kiinteä 
määräaika ei koske mitättömiä päätöksiä. 

Moiteoikeus hallituksen ja hallintoneuvos-
ton päätökseen on ehdotuksen mukaan hal-
lintoneuvostolla, hallintoneuvoston jokaisella 
jäsenellä, hallituksella, hallituksen jokaisella 
jäsenellä ja perustajalla. Perustajan moiteoi-
keutta voidaan rajoittaa säännöissä. Sään-
nöissä voidaan määrätä, että tietyllä muulla 
taholla on myös moiteoikeus.  

Moiteoikeuden sääntelyllä lisätään toimie-
linten jäsenten sekä perustajan mahdollisuut-
ta vaikuttaa säätiön päätösten lain ja sääntö-
jenmukaisuuden valvontaan. Säännöksillä li-
sätään perustajan vaikuttamismahdollisuutta 
myös siihen, että säätiön varoja käytetään pe-
rustajan säännöissä määräämään tarkoituk-
seen ja että toiminnassa huomioidaan perus-
tajan säännöissä asettamat pakottavat määrä-
ykset, joista ei voi poiketa edes sääntömuu-
toksella. 

Patentti- ja rekisterihallitukselle ei ehdoteta 
moiteoikeutta säätiön päätöksestä. Valvoval-
la viranomaisella on ehdotuksen mukaan oi-
keus määrätä hallitus ryhtymään toimiin oi-
kaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheelli-
sen päätöksen täytäntöönpano. Patentti- ja 
rekisterihallitus voi myös nostaa vahingon-
korvauskanteen hallituksen ja hallintoneu-
voston jäsentä tai toimitusjohtajaa vastaan 
säätiölle aiheutetusta vahingosta. Patentti- ja 
rekisterihallituksen valvonta on jälkikäteistä 
säätiön toiminnan laillisuusvalvontaa, ja sillä, 
että säätiön päätöstä ei ole moitittu normaa-
lissa päätöksen moittimista koskevassa jär-
jestyksessä, ei pääsääntöisesti vaikuteta vi-
ranomaisen valvontakeinoihin.  

 
 

3.2.11 Vahingonkorvausvastuu 

Ehdotuksen mukaan säätiöoikeudelliseen 
vahingonkorvausvastuuseen voi joutua hal-
lintoneuvoston jäsen, hallituksen jäsen ja 
toimitusjohtaja. Vahingonkorvausvastuuseen 
voi edellä mainittujen lisäksi joutua testa-
menttisäätiön toimeenpanija. Muun kuin sää-
tiön johtoon kuuluvan elimen ja toimihenki-
lön korvausvastuuseen sovelletaan jatkossa 



 HE 166/2014 vp  
  

 

49 

vahingonkorvauslain ja sopimusvastuun pe-
riaatteita.  

Ehdotus vastaa korvausvastuun perusteen 
osalta voimassa olevan lain periaatteita. Lais-
sa ehdotetaan säänneltäväksi vastuuta koske-
vasta tuottamusolettamasta, joka vastaa voi-
massa olevaa käytäntöä. Jos vahingon aiheut-
taja on aiheuttanut vahinkoa lähipiiritoimella 
taikka rikkomalla säätiölakia tai säätiön sään-
töjä, vahinko katsotaan aiheutetuksi tuotta-
muksella, jollei vahingon aiheuttaja osoita, 
että hän on toiminut tilanteessa huolellisesti. 
Käännettyä näyttötaakkaa ei sovelleta tilan-
teeseen, jossa vahingonkorvausta vaativa 
väittää johtoon kuuluvan rikkoneen yleistä 
huolellisuusvelvollisuutta.  

Ehdotuksen mukaan vahingonkorvauskan-
teen nostamisesta päättää jatkossa hallituksen 
ja toimitusjohtajan toimintaa valvova hallin-
toneuvosto, jollei säännöissä nimenomaisesti 
määrätä, että asiasta päättää hallitus. Jos sää-
tiöllä ei ole hallintoneuvostoa, päättää vahin-
gonkorvauskanteen nostamisesta hallitus. 

Ehdotuksessa on lisätty perustajan mahdol-
lisuutta vaikuttaa säätiön toiminnan valvon-
taan. Perustajalla on ehdotuksen mukaan oi-
keus vahingonkorvauskanteen nostamiseen. 
Säätiön perustamisesta kuluneella ajalla ei 
ole lähtökohtaista vaikutusta perustajan kan-
neoikeuteen. Perustajalla olisi kanneoikeus 
vaikka perustaja ei enää osallistuisi säätiön 
hallintoon tai toimintaan taikka toiminta olisi 
muuttunut tai kasvanut huomattavasti perus-
tamisen jälkeen. Säännöissä voidaan säätiötä 
perustettaessa tai sen jälkeen sääntömuutok-
sella antaa lisäksi määrätylle taholle oikeus 
vahingonkorvauskanteen nostamiseen. 

Ehdotus poikkeaa sisällöltään voimassa 
olevasta oikeudesta kanneoikeuden vanhen-
tumisen osalta. Kanneoikeuden vanhentu-
misaikaa ehdotetaan pidennettäväksi kolmes-
ta vuodesta viiteen vuoteen. Jos kysymys on 
rikosoikeudellisesta korvausvastuusta, kan-
neaika on vielä pidempi.   

 
3.2.12 Riitojen ratkaiseminen 

Säätiölakiin ehdotetaan nimenomaisia 
säännöksiä toimivaltaisesta tuomioistuimesta 
riita-asioissa, kiireellisesti käsiteltävistä asi-
oista ja tiedoksiannosta säätiölle. Tiedoksian-
toa koskevaa sääntelyä lukuun ottamatta 

voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
sääntelyä. 

Muutokset vastaavat uudemman yksityisiä 
yhteisöjä koskevan lainsäädännön säännök-
siä. 

 
3.2.13 Rangaistussäännökset 

Ehdotuksessa lähdetään säätiöoikeuden 
osalta siitä yhteisöoikeudessa vallalla olevas-
ta yleisestä lähtökohdasta, että rangaistus-
säännöksiin ei säätiöoikeudessa tulisi turvau-
tua ilman erityisen painavia syitä. Rangais-
tussäännökset tulevat kysymykseen lähinnä 
silloin, kun säätiölaissa säädettyjä muita kei-
noja ja sanktioita, kuten hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenen vaihtamista taikka vahin-
gonkorvausta, ei voida pitää riittävän tehok-
kaana esimerkiksi lainvastaisen toiminnan 
poikkeuksellisen vakavuuden johdosta. Kiel-
lettyjen lähipiirietujen antaminen voi ehdo-
tuksen mukaan tulla rangaistavaksi laittoma-
na varojenjakona. 

 
3.2.14 Säätiörekisteri 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi Patentti- 
ja rekisterihallituksen ylläpitämästä säätiöre-
kisteristä soveltuvin osin kaupparekisterila-
kia (129/1979) vastaavasti. Rekisterin pitä-
misen sekä rekisteriin tehtävien ilmoitusten 
ja siihen tallennettavien tietojen osalta ehdo-
tus vastaa pääosin voimassa olevaa oikeutta. 
Muilta osin lukuun ehdotetaan kaupparekis-
terilain sääntelyä vastaavia säännöksiä muun 
muassa säätiön aputoiminimen ja nimen 
käännöksen rekisteröimisestä, rekisteri-
ilmoituksen kielestä sekä rekisteri-ilmoi-
tuksen virheen korjaamisesta. Säätiön sääntö-
jen ennakkotarkastuksesta ehdotetaan säädet-
täväksi yhdistyslainsäädäntöä vastaavasti. Li-
säksi rekisteröintiä koskevassa sääntelyssä 
otetaan huomioon rekisterinpidon kehittämi-
seen liittyvät tarpeet. 

 
3.2.15 Säätiövalvonta 

Ehdotuksen mukaan säätiövalvonnasta vas-
taa edelleen Patentti- ja rekisterihallitus ja 
valvonta kohdistuu säätiölain ja säätiön sään-
töjen noudattamiseen. Valvontatehtävien ja-
koon eri viranomaisten kesken ei ehdoteta 
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muutosta, joten esimerkiksi muut valvontavi-
ranomaiset, kuten poliisi ja Verohallinto, 
vastaavat nykyiseen tapaan valvonnasta 
muussa laissa säädetyllä tavalla. 

Säätiövalvonnan tasoa ja kohdentumista 
seurataan patentti- ja rekisterihallituksen tu-
losohjauksen yhteydessä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön toimesta. Patentti- ja rekisterihalli-
tus on nettobudjetoitu virasto, jolle säätiöval-
vonnasta aiheutuvat kulut on katettava sää-
tiövalvontamaksuilla, joiden suuruus on 
säännelty säätiövalvontamaksusta annetussa 
laissa. Säätiövalvonta on edelleen laillisuus-
valvontaa, joka koskee säätiölain ja säätiön 
sääntöjen noudattamista. Säätiövalvonta on 
myös edelleen yleensä jälkikäteistä ja perus-
tuu valvontaviranomaisen saamiin vuosi-
ilmoitus ja muihin tietoihin, kuten kantelui-
hin. Valvontatoimien on oltava tarpeellisia ja 
oikeassa suhteessa selvitettävään asiaan näh-
den. Esimerkiksi sen tulkitsemiseksi, onko 
säätiön tietty toimenpide säätiön tarkoitusta 
tai toimintamuotoja koskevan sääntömäärä-
yksen mukainen, ei yleensä ole tarpeen suo-
rittaa erityistä tarkastusta säätiössä. Toisaalta 
on tarpeen, että patentti- ja rekisterihallitus 
voi esimerkiksi uuden säätiölain voimaantu-
lon jälkeen edistää konsernitilinpäätöskäy-
tännön parantamista tiedottamalla kaikille 
säätiöille uusista säännöksistä ja selvittämällä 
säännöksen noudattamista esimerkiksi vuosi-
ilmoitushavaintojen perusteella. Vastaavasti 
patentti- ja rekisterihallitus voi selvittää esi-
merkiksi säätiöiden vaaliavustustoiminnan 
säätiölain ja säätiöiden sääntöjen mukaisuutta 
siten, että avustusrekisterin mukaan avustuk-
sia antaneiden säätiöiden säätiörekisterissä 
olevien sääntöjen tarkoitus- ja toimintamuo-
tomääräykset selvitetään.  

Ehdotettu patentti- ja rekisterihallituksen 
valvontatoimivalta vastaa voimassa olevaa 
lakia ja muun vastaavan viranomaisvalvon-
nan sääntelyä. 

Säätiövalvonnan tehostamiseksi ehdotetaan 
lainsäädännöstä aiheutuvien Patentti- ja re-
kisterihallituksen ja muiden viranomaisten 
välisen tiedonvaihdon esteiden poistamista 
siltä osin kuin esteet johtuvat puutteellisesta 
säätiölainsäädännöstä. Lisäksi säätiövalvon-
nan sääntelyssä otetaan huomioon vuosi-
ilmoitusten sähköistämiseen ja muuhun val-
vonnan kehittämiseen liittyvät tarpeet. 

Säätiövalvonnan kustannusten kattamiseen 
tarvittavasta säätiövalvontamaksusta sääde-
tään edelleen sitä koskevassa laissa. Maksua 
ei ehdoteta muutettavaksi tässä vaiheessa, 
koska nykyisestä valvontamaksusta ei ole 
vielä kokemuksia ja patentti- ja rekisterihalli-
tus suunnittelee muita uudistuksia, jotka voi-
vat vaikuttaa myös säätiövalvonnan kustan-
nuksiin.    

Säätiövalvontaa helpottaa myös säätiön 
tarkoituksen ja sen toteuttamisen, säätiön 
johdon tehtävien ja vastuun sääntelyn uudis-
taminen. Lisäksi ehdotuksessa pyritty tehos-
tamaan säätiön johdon, perustajan ja sään-
nöissä mahdollisesti määrätyn ulkopuolisen 
tahon oikeuksia puuttua säätiön toimintaan 
silloin, kun säätiössä rikotaan säätiölakia tai 
sääntöjä. Säätiön viranomais- ja muuta val-
vontaa edistävät myös säätiöiden tiedonanto-
velvollisuutta lisäävät uudet tilinpäätöstä ja 
toimintakertomusta ja tilintarkastuspöytäkir-
jaa koskevat vaatimukset.  

Viranomaisen harjoittaman säätiövalvon-
nan lisäksi ehdotetaan säädettäväksi perusta-
jan oikeudesta määrätä säännöissä yksityisis-
tä valvontakeinoista.  Voimassa olevan lain 
aikana kehittyneessä säätiökäytännössä on 
muun muassa voitu osoittaa säätiön hallituk-
sen tai tilintarkastajan nimittäminen ulkopuo-
liselle tai määrätä, että säätiön tarkoituksen 
muuttaminen edellyttää ulkopuolisen lausun-
toa. 

 
3.2.16 Lain rakenne ja kirjoittamistapa 

Vaikka ehdotuksessa pyritään säätiöiden 
toimintavapauden lisäämiseen, yksityiskoh-
taisen tahdonvaltaisen sääntelyn määrä on 
ehdotuksessa moninkertainen verrattuna 
voimassa olevaan lakiin. On säätiöiden etu-
jen mukaista, että keskeiset säätiöoikeudelli-
set kysymykset säännellään laissa. Kattava 
sääntely tekee mahdolliseksi sen, että säätiöt 
voivat toimia ilman turhia säätiöoikeudelli-
sista seikoista sopimisesta aiheutuvia kustan-
nuksia. Säätiöiden toimintavapauden lisää-
minen ehdotetaan toteutettavaksi pääasiassa 
muuttamalla säännöksiä tahdonvaltaisiksi, 
sallimalla ja tarvittaessa sääntelemällä uusia 
menettelyjä ja poistamalla joitakin muoto-
vaatimuksia erityisesti säätiön perustamisen 
osalta. 
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Laki on jaettu osiin siten, että yleisiä peri-
aatteita, hallintoa, rakennejärjestelyitä ja seu-
raamuksia koskevat säännökset ovat omina 
kokonaisuuksinaan. Näin pyritään helpotta-
maan erilaisten käytettävissä olevien mahdol-
lisuuksien havaitsemista ja vertailua. 

Sekä lain luvut että lukujen sisällä pykälät 
on pyritty sijoittamaan siten, että ne palveli-
sivat käyttäjien tarpeita, eikä esimerkiksi aina 
kulloinkin käsiteltävän menettelyn ajallista 
järjestystä noudattaen. Tämän vuoksi säätiön 
hallintoa koskevat säännökset, jotka yleensä 
tulevat sovellettaviksi kaikissa säätiöissä, on 
sijoitettu heti yleisten säännösten jälkeen. 
Säätiön toimielimiä koskevassa sääntelyssä 
on katsottu asianmukaiseksi ensiksi kuvata, 
mitä toimielimet tekevät, ja vasta sen jälkeen 
säännellä esimerkiksi toimielinten jäsenten 
valintaa. Johtoa koskevat säännökset on kir-
joitettu siten, että hallitusta, toimitusjohtajaa 
ja hallintoneuvostoa koskevat säännökset 
muodostavat omat kokonaisuutensa. 

Lukuihin on lisätty väliotsikot ja kaikki 
pykälät on varustettu pykäläotsikolla. Pykälät 
on kirjoitettu mahdollisimman lyhyesti. Viit-
taukset muihin pykäliin on pääsääntöisesti 
tehty siten, että lainkohdan lisäksi viittauk-
sesta yleensä käy ilmi se, mitä lainkohdassa 
säännellään. Niin sanottuja ”soveltuvin osin” 
-viittauksia on vältetty. Sitä vastoin ehdotus 
sisältää runsaasti informatiivisia viittauksia, 
joilla lukijan huomio kiinnitetään tiettyyn 
muualla säänneltyyn asiaan.  

 
 

3.2.17 Yleisten periaatteiden korostaminen 

Lain ensimmäisessä luvussa säädettäisiin 
säätiön toiminnan keskeisistä periaatteista. 
Kun ne esitellään lain alussa, lukija voi saada 
käsityksen siitä, mihin periaatteisiin laki pe-
rustuu ja mitä oikeushyviä laissa pyritään 
suojelemaan. Tämä edesauttaa jäljempänä 
säädettävien yksityiskohtaisempien pykälien 
tarkoituksen ja sisällön ymmärtämistä. 

Keskeisten periaatteiden esittäminen lain 
alussa myös korostaa niiden merkitystä oike-
usperiaatteina. Säätiöoikeudellisen toiminnan 
monimutkaistuessa ja toimintamahdollisuuk-
sien lisääntyessä on tärkeää tuoda esille niitä 
periaatteita, joiden avulla ongelmalliset tilan-
teet viime kädessä ratkaistaan. Laajempaa ai-

neellista merkitystä on säätiön tarkoitusta ja 
toimintaa, lähipiiritoimia ja säätiön johdon 
huolellisuusvelvoitetta koskevilla säännöksil-
lä.  

Johdon huolellisuusvelvollisuuteen sisältyy 
vaatimus huolellisesta toimimisesta, mutta 
myös velvollisuus edistää säätiön eikä esi-
merkiksi vain hallituksen jäsenen valinneen 
tahon etua. Velvollisuus suojaa säätiön tar-
koituksen toteutumista ja myös säätiön vel-
kojia ja on tärkeä esimerkiksi johdon vahin-
gonkorvausvastuun arvioinnin kannalta. Pe-
riaate ei ilmene suoraan nykyisestä laista, 
mutta sen on vakiintuneesti katsottu olevan 
voimassa. 

 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vapaa kansalaistoiminta. Ehdotus parantaa 
säätiömuotoisen vapaan kansalaistoiminnan 
mahdollisuuksia osallistua kansalaisyhteis-
kunnan toimintaan ja lisää säätiömuotoisen 
toiminnan avoimuutta. Ehdotus tuo myös uu-
sia mahdollisuuksia järjestöille ja yhdistyk-
sille niiden toiminnan ja talouden järjestämi-
seen.  

Julkisen sektorin toimintojen järjestämi-
nen. Ehdotus lisää säätiömuodon käyttökel-
poisuutta myös julkisen sektorin toimintojen 
järjestämiseen. Julkisen hallinnon tehostami-
nen tai muut vastaavat muutokset eivät kui-
tenkaan sinällään johda siihen, että voittoa 
tavoittelemattoman osakeyhtiön muodossa 
harjoitettua toimintaa siirrettäisiin säätiöille. 

Säätiöiden sidosryhmät ja varainhankinta. 
Säätiötoiminnan pelisääntöjen selventäminen 
ja avoimuuden lisääminen tarkoittaa myös si-
tä, ettei säätiöiden toimintamahdollisuuksien 
lisäämisestä aiheudu tarpeettomia epävar-
muustekijöitä säätiöiden edunsaajien, työnte-
kijöiden, sopimuskumppanien, velkojien ja 
muiden sidosryhmien kannalta. Nämä muu-
tokset myös edistävät säätiöiden nauttimaa 
luottamusta yleisön keskuudessa ja suhteessa 
viranomaisiin, mikä on omiaan myös helpot-
tamaan säätiöiden varainhankintaa. 

Viranomaistoiminta. Säätiön tarkoituksen 
selventämisen, lähipiirirajoitusten tiukenta-
misen ja säätiöiden ja niiden konsernien har-
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joittaman toiminnan avoimuuden lisääminen 
ovat omiaan helpottamaan ja edistämään 
myös viranomaistoimintaa, joka liittyy esi-
merkiksi julkisiin tukiin, kilpailuolosuhteisiin 
ja verotukseen. Ehdotetuilla säännöksillä ei 
ole tarkoitus muuttaa säätiöiden kohtelua 
muussa lainsäädännössä ja hallintokäytän-
nössä, joka koskee esimerkiksi verotusta, 
julkisia tukia ja kilpailuolosuhteita. Avoi-
muuden lisääminen todennäköisesti vähentää 
mahdollisuutta käyttää säätiötä hyväksi har-
maassa taloudessa ja talousrikollisuudessa. 

 
 

4.2 Säätiövaikutukset 

Säätiöiden toimintamahdollisuudet. Ehdo-
tus selventää, lisää ja helpottaa hallitulla ta-
valla erilaisten ja erikokoisten säätiöiden 
toimintamahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa 
säätiökohtaisten, tehokkaiden ja tuloksellis-
ten menettelyjen sallimista nykyistä useam-
min. Tavoitteena on saattaa säätiöiden sää-
tiöoikeudelliset toimintamahdollisuudet ny-
kyaikaiselle tasolle siten, että nykyiset ja uu-
det säätiöt voivat toimia nykyisellä tavalla tai 
kehittää toimintaansa tarpeidensa mukaisesti. 
Esimerkiksi toiminnallisten ja muiden jatku-
varahoitteisten säätiöiden sekä säätiön varsi-
naisiin toimintamuotoihin välittömästi liitty-
vän liiketoiminnan ottaminen huomioon uu-
dessa laissa selventävät merkittävästi säätiö-
toiminnan pelinsääntöjä ja ymmärrettävyyttä 
myös sivullisten kannalta. Olemassa olevat 
säätiöt voivat jatkaa nykyistä hyvän säätiöta-
van mukaista toimintaa eikä niiden ole pakko 
muuttaa esimerkiksi hallintomalliaan. Ehdo-
tus ei johda säätiötoiminnan erityispiirteiden 
muuttumiseen. 

Säätiömuotoa koskevat vaatimukset säätiön 
tarkoituksesta, vähimmäispääomasta, lähipii-
ritoimista, sijoitus- ja liiketoiminnan harjoit-
tamisesta, tilinpäätöksestä ja toimintakerto-
muksesta, pakollisesta tilintarkastuksesta ja 
säätiövalvonnasta sekä yrityksiin ja yhdistyk-
siin verrattuna moninkertaisista rekisteröin-
timaksuista ja vuosittain perittävästä valvon-
tamaksusta rajoittavat edelleen säätiömuodon 
käyttämistä silloin, kun tarkoituksena on har-
joittaa pääosin yritystoimintaa tai järjestö-
toimintaa. 

Säätiön tarkoitus, toiminnan tehokkuus ja 
tuloksellisuus. Ehdotus on omiaan kannusta-
maan säätiöitä tuloksellisempaan toimintaan 
ja helpottaa toiminnan tehostamista. Käytet-
tävissä olevien tietojen perusteella säätiöiden 
tuki esimerkiksi tieteen, taiteen ja muun kult-
tuurin edistämiseksi on jo nykyisin järjestetty 
tehokkaasti hallintokulujen ja jaetun tuen 
suhteella mitattuna (SRNK:n lausunnon mu-
kaan sen jäsensäätiöiden hallintokulut ovat 
tyypillisesti 12 % jaetun tuen määrästä). 
Esimerkiksi toimitusjohtaja-toimielimen 
käyttöönotto voi helpottaa säätiön päivittäi-
sen toiminnan tehostamista. Näiden myön-
teisten vaikutusten saavuttamisen kannalta 
olennaista on, että ehdotuksesta ei aiheudu 
säätiöille sellaisia merkittäviä hallinnollisia 
kuluja, jotka eivät ole tarpeen jo nykyisen 
säätiöiden hyvän hallintotavan noudattami-
seksi. Toiminnan tuloksellisuuden parantu-
misen ja tehokkuusetujen määrällinen arvi-
oiminen ei ole mahdollista, mutta niiden 
olemassaolo käy ilmi muun muassa oikeus-
ministeriön arviomuistiosta saaduista lausun-
noista. 

Tuloksellisuutta parantavia ja taloudellisiin 
tehokkuusetuihin johtavia uudistuksia ovat 
muun muassa: 

- säätiön tarkoituksen sääntelyn selventä-
misen myötä säätiön koko toiminnan on edis-
tettävä vain säännöissä määrättyä tarkoitusta;    

- säätiön hallintoa ja toimintaa koskevat 
olettamasäännöt, jotka helpottavat uuden sää-
tiön perustamista ja mahdollistavat yhtenäi-
semmän tulkintakäytännön muodostumisen;  

- sääntelyn yhtenäistäminen suhteessa 
muuhun yhteisölainsäädäntöön helpottaa ja 
yhdenmukaistaa laintulkintaa sekä lisää sää-
tiömuodon tunnettuisuutta ja parantaa sääti-
öiden käytössä olevien taloushallinnon palve-
lujen saatavuutta; 

- säätiön hallinnon uusi sääntely selventää 
toimintaan liittyviä vastuukysymyksiä ja vä-
hentää oikeiden menettelytapojen löytämi-
seen käytettäviä selvittelykustannuksia; 

- lähipiiritoimien ja esteellisyyden säänte-
lyn soveltamisalan laajentaminen vähentää 
intressiristiriitojen vaikutusta säätiövaralli-
suuden säätiön tarkoituksen mukaiseen te-
hokkaaseen ja tulokselliseen käyttöön ja lisää 
luottamusta päätöksentekoon; 
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- säätiön edustajan toimien sitovuuden 
määrittely muun yhteisölainsäädännön peri-
aatteita vastaavasti on omiaan vähentämään 
epäselvyyksiä, tarpeettomia oikeudenmene-
tyksiä ja vahinkoja; 

- säätiön tarkoituksen muuttamisen edelly-
tysten selventäminen ja rajattu helpottaminen 
edistävät säätiövarallisuuden tehokkaan ja tu-
loksellisen käytön olosuhteiden muuttuessa 
tavalla jonka voidaan olettaa vastaavan pe-
rustajan tavoitteita ja joka on myös yhteis-
kunnan edun mukaista; 

- vahingonkorvausvastuun ja päätösten 
moittimisen edellytysten ja menettelyiden 
selventäminen vähentävät oikeustilan epäsel-
vyydestä johtuvia kustannuksia.  

- sulautumissääntelyn tarkoituksena on 
mahdollistaa aiempaa paremmin sellaisten 
kokonaisuuksien muodostaminen, joissa pe-
rustajien määräämää tarkoitusta voidaan to-
teuttaa tehokkaasti myös silloin, kun yksittäi-
sen säätiön toimintaedellytykset lakkaavat. 

Sijoitustoiminta. Vaatimus sijoitustoimin-
nan suunnitelmallisuudesta vastaa käytän-
nössä nykyistä säätiöiden hyvää hallintotapaa 
ja on johdettavista säätiön johdon yleisestä 
huolellisuusvelvollisuudesta. Ehdotukset sää-
tiön sijoitustoiminnan ja sen yhtiöittämisen, 
hallintomallien, johdon yleisten velvollisuuk-
sien, esteellisyyden, liiketoiminnan, lähipiiri-
toimien ja konsernitilinpäätöksen sääntelyksi 
selventävät sijoitustoiminnan pelinsääntöjä, 
sallivat nykyisten yleisesti hyvinä ja toimivi-
na pidettävien toimintatapojen jatkamisen ja 
tuovat myös uusia vaihtoehtoja sijoitustoi-
minnan järjestämiseen. Uusista säännöksistä 
ei aiheudu säätiöiden sijoitustoiminnalle tar-
peettomia hallintokuluja eivätkä uudet sään-
nökset kannusta säätiötä nykyistä suuremman 
riskin ottamiseen sijoitustoiminnassa.   

Liiketoiminta. Ehdotus liiketoiminnan 
sääntelyksi selventää pelinsääntöjä ja helpot-
taa säätiön toiminnan häiriötöntä jatkamista 
silloin, kun säätiön varsinaista toimintaa pi-
detään esimerkiksi verotuksessa elinkeino-
toimintana, ja silloin, kun varsinaisen toi-
minnan tehokkuuden tai tuloksellisuuden 
vuoksi säätiön on tarpeen harjoittaa varsinai-
seen toimintaan välittömästi liittyvää liike-
toimintaa (esimerkiksi museon kauppa ja 
kahvila). Ehdotus selventää pelinsääntöjä ja 
antaa säätiöille jossain määrin uusia toimin-

tamahdollisuuksia myös säätiön varsinaisen 
toiminnan rahoittamiseksi harjoitettavan lii-
ketoiminnan suhteen. Käytännössä säätiön si-
joitustoiminnan, liiketoiminnan ja muun va-
rainhoidon väliset rajat eivät ole kaikilta osin 
selviä, joten tilanteesta riippuen sijoitustoi-
mintaa saatetaan esimerkiksi verotuksessa pi-
tää elinkeinotoimintana. Myös säätiöiden 
muun liiketoiminnan osalta ehdotus selventää 
pelinsääntöjä, kun vain säännöissä sallittu 
liiketoiminta varsinaisen toiminnan rahoitta-
miseksi sallitaan, lähipiiritoimien ja esteelli-
syyden sääntelyä tiukennetaan ja konserniti-
linpäätösvelvollisuutta laajennetaan. Käytän-
nössä säätiöt harjoittavat nykyisinkin tällaista 
toimintaa omistamiensa yhtiöiden kautta si-
ten, että säätiön varoja on sidottu liiketoimin-
taan jota voidaan käytännössä johtaa säätiön 
johdon toimesta. Uusista säännöksistä ei ai-
heudu säätiöiden liiketoiminnalle tarpeetto-
mia hallintokuluja. Toisaalta ei ole syytä 
olettaa, että uusi sääntely lisäisi merkittävästi 
säätiöiden suoraan tai välillisesti harjoittamaa 
liiketoimintaa ja liiketoimintaan liittyvän ris-
kinottoa.          

Tukisäätiöt. Tukisäätiöiden ottaminen 
huomioon uudessa säätiölaissa selventää tu-
kisäätiötoiminnan pelinsääntöjä ja lisää toi-
minnan julkisuutta, mikä yhtäältä voi helpot-
taa tukisäätiöiden perustamista ja toisaalta 
voi edellyttää nykyisten tukisäätiöiden toi-
minnan kehittämistä. Ehdotus selventää tu-
kisäätiöiden käyttöä esimerkiksi järjestötoi-
minnassa ja yritysten omistusjärjestelyissä. 
Osa nykyisistä tukisäätiöistä voi joutua 
muuttamaan toimintaansa jo vireillä olevien 
valvontatoimien ja oikeudenkäyntien myötä 
syntyvän oikeus- ja viranomaiskäytännön pe-
rusteella.  

Sukusäätiöt. Myös sukusäätiöiden ottami-
nen huomioon uudessa laissa selventää tällai-
sen toiminnan pelinsääntöjä ja helpottaa täl-
laisen säätiötoiminnan arviointia. Toiminnan 
verotuksellinen arviointi tehdään verolain-
säädännön perusteella. Sukusäätiöt eivät 
yleensä täytä tuloverolain 22 §:ssä säädettyjä 
yleishyödyllisyyden edellytyksiä (KHO 
1984 T 2005). Tämän vuoksi sukusäätiöiden 
nimenomainen sääntely ei vääristä verotusta 
eikä kilpailuolosuhteita. 

Lähipiiritoimet. Lähipiirikiellon selventä-
minen edistää säätiön tarkoituksen toteutu-
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mista. Lähipiiritoimien raportoinnista sääti-
öille voi aiheutua lisäkustannuksia lähinnä 
lähipiiritoimien seurannan järjestämisestä. 
Toisaalta jo voimassa olevan lain perusteella 
säätiöllä on velvollisuus seurannan järjestä-
miseen säätiön tarkoituksen ja johdon huolel-
lisuusvelvollisuuden perusteella ehdotuksen 
suuntaisesti. Lähipiiritoimia koskevat uudet 
raportointivaatimukset eivät koske sukusää-
tiöitä. 

Palkkio-, esteellisyys- ja tilintarkastusvaa-
timukset. Säätiön johdon palkkioiden määrit-
tämistä koskeva sääntely ja vastikkeettomien 
etujen antamista koskeva erityinen esteelli-
syyssäännös eivät käytännössä lisää säätiöi-
den hallintokustannuksia, koska uudet vaati-
mukset vastaavat säätiöiden hyvää hallinto-
tapaa. Tilintarkastajan kierrättämisvelvolli-
suudesta voi aiheutua lisäkustannuksia arvi-
olta niille säätiöille, joissa tilintarkastajaa tai 
päävastuullista tilintarkastajaa vaihdetaan 
harvemmin kuin seitsemän vuoden välein. 
Lisäkustannuksia aiheutuu uuden tilintarkas-
tajan valinnasta ja tilintarkastajan vaihdoksen 
käytännön toteutuksesta. Oikeusministeriön 
säätiökyselyyn vastanneista 684 säätiöstä 
65 ilmoitti käyttäneensä samaa tilintarkasta-
jaa yli 10 vuotta. Todennäköisesti suurempi 
osa pienimmistä säätiöstä käyttää samaa ti-
lintarkastajaa yli seitsemän vuotta, jonka jäl-
keen tilintarkastajaa on vaihdettava lakiehdo-
tuksen mukaan. Ehdotuksen arvioidaan li-
säävän vähäisessä määrin tilintarkastuskus-
tannuksia emosäätiöissä, joissa konserni-
tasoinen tarkastus yleistyy konsernitilinpää-
tösvelvollisuuden laajentumisen vuoksi. Toi-
saalta konsernitilinpäätöksen laatiminen voi 
helpottaa emosäätiön tilintarkastusta. Käytet-
tävissä olevien arvioiden perusteella pie-
nemmän konsernin hyvin tehdyn konserniti-
linpäätöksen tarkastamiseen kuluu keskimää-
rin puoli työpäivää. Jos säätiön konserniin 
kuuluu paljon tytäryhtiöitä ja konsernin sisäi-
siä tapahtumia on paljon, emosäätiön konser-
nitilinpäätöksen tarkastamiseen kuluu yksi 
työpäivä. Arviolta 200—300 emosäätiötä 
joutuu tekemään ehdotuksen perusteella kon-
sernitilinpäätöksen, jota ne eivät ole tähän as-
ti tehneet. 

Toimintakertomusvaatimukset. Säätiön 
toiminnan avoimemmasta esittelystä toimin-
takertomuksessa aiheutuu vähäisiä lisäkuluja 

lähinnä sellaisille apurahasäätiöille, jotka ei-
vät jo nyt noudata Säätiöiden ja rahastojen 
neuvottelukunnan julkaisemaa Hyvää säätiö-
tapaa tai vastaavia suosituksia. Käytännössä 
myös toiminnallisten ja muiden jatkuvara-
hoitteisten säätiöiden on nykyisinkin laadit-
tava kattava selvitys toiminnastaan esimer-
kiksi säätiön rahoittajia ja sopimuskumppa-
neita varten. Ehdotus toimintakertomuksessa 
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja 
toimitusjohtajan palkkioista annettavien tie-
tojen vaatimisesta myös pieniltä säätiöiltä voi 
periaatteessa lisätä vähäisessä määrin säätiön 
hallintokuluja. Käytännössä palkkioiden 
maksaminen hallintoelinten jäsenille on har-
vinaista myös pienissä säätiöissä, joilla ei 
tiettävästi ole tällä hetkellä sellaisia toimitus-
johtajia, joihin vaatimusta sovellettaisiin. 
Ehdotus lähipiirietuja koskevien tietojen an-
tamisesta toimintakertomuksessa voi jossain 
määrin lisätä säätiöiden hallintokuluja. Toi-
saalta voimassa olevankin lain perusteella 
säätiöiden on pitänyt seurata lähipiirietujen 
antamista sen vuoksi, että säätiön pääasialli-
sena tarkoituksena ei ole voinut olla taloudel-
listen etujen tuottaminen perustajalle ja sää-
tiön henkilöstölle. Lähipiiritoimia koskevien 
tietojen kerääminen ja tallentaminen on tar-
peen myös säätiön tarkoitusta, lähipiirikieltoa 
ja vastikkeettomien etujen antamiseen liitty-
vä erityistä esteellisyysvaatimusta koskevan 
sääntelyn noudattamiseksi. Myös näiltä osin 
ehdotus vastaa sisällöltään säätiöiden hyvää 
hallintotapaa, joten näiden tietojen antami-
sesta toimintakertomuksessa ei aiheudu mer-
kittäviä lisäkustannuksia säätiöille.  

Konsernitilinpäätösvaatimus. Ehdotuksen 
mukaan konsernin emosäätiön on konsernin 
koosta riippumatta laadittava konsernitilin-
päätös, jollei Kirjanpitolautakunta myönnä 
poikkeusta sen laatimisesta. Konsernitilin-
päätösvaatimuksen laajentamista koskemaan 
kaikkia emosäätiöitä perustellaan sillä, että 
säätiöllä ei ole omistajia eikä omistajaval-
vontaa, minkä vuoksi vaatimus on tarpeen 
kokonaiskuvan saamiseksi toiminnasta ja ra-
havirroista. Kirjanpitolaissa säädettyä laa-
jempi konsernitilinpäätösvaatimus helpottaa 
ja edistää säätiön tarkoitusta, toimintaa, varo-
jen sijoittamista ja liiketoimintaa koskevien 
rajoitusten noudattamisen seurantaa ja val-
vontaa sekä säätiön toiminnan tehokkuuden 
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ja tuloksellisuuden arviointia. Lähipiiritoimia 
koskevien rajoitusten noudattamisen edistä-
miseksi lakiin ehdotetaan lisäksi erityissään-
nöstä säätiökonsernin piirissä annettavien lä-
hipiirietujen ilmoittamisesta säätiön toimin-
takertomuksessa.  

Käytännössä huomattava osa emosäätiöistä 
ei tällä hetkellä eri syistä laadi kirjanpitolais-
sa edellytettyä konsernitilinpäätöstä (ks. 
2.7 kohta). Tällaiset syyt voivat liittyä esi-
merkiksi säätiön julkikuvaan, verotukseen ja 
julkisista varoista haettaviin etuihin. Tästä 
voi myös seurata, että säätiön hallituksella ja 
johdolla itselläkään ei ole kokonaiskuvaa 
säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemas-
ta. Säätiökäytännöstä tehdyn selvityksen pe-
rusteella ehdotuksesta seuraa, että arviolta 
200—300 uutta konsernitilinpäätöstä laadi-
taan sellaisten emosäätiöiden toimesta, joista 
osa on jo nyt velvollinen laatimaan konserni-
tilinpäätöksen kirjanpitolain mukaan. Säätiö-
käytännöstä tehdyn kyselyn vastaajista 
132:lla oli määräysvalta toisessa yhteisössä 
ja näistä säätiöistä 30 ilmoitti tekevänsä kon-
sernitilinpäätöksen. Vastaajat edustavat va-
jaata neljännestä kaikista säätiöistä. Vastaa-
jista suurempia säätiöitä oli jonkin verran 
enemmän kuin niiden osuus kaikista säätiöis-
tä.  

Konsernitilinpäätöksen laatiminen ei lähtö-
kohtaisesti vie paljoa aikaa osaavalta tekijäl-
tä.  Emosäätiön konsernitilinpäätöksen laati-
misesta aiheutuu ainakin suuremmissa kon-
serneissa yleensä vähemmän kuluja kuin 
emo-osakeyhtiön konsernitilinpäätöksen laa-
timisesta, koska 

- emosäätiö ei yleensä itse harjoita liike-
toimintaa ja eri toimintamuodot on määritelty 
selvästi tiettyjen konserniyhteisöjen tehtävik-
si (esim. veroton varsinainen toiminta, sijoi-
tustoiminta ja kiinteistöjen omistus säätiössä, 
verollinen varsinainen toiminta kiinteistöllä 
toimivassa tytäryhtiössä); 

- emosäätiö ei yleensä rahoita jatkuvasti ty-
täryhtiöitä eikä säätiökonserneihin yleensä 
kuulu (ainakaan liiketoimintaa) harjoittavia 
ulkomaisia tytäryhtiöitä eli säätiökonsernit 
muodostuvat kotimaisista yhtiöistä; 

- emosäätiön konsernirakenteet ovat pysy-
viä, niitä ei muuteta vuosittain verosuunnitte-
lun, riskien rajoittamisen, emosäätiön koko 

toiminnan ohjauksen, markkinoiden jne. tar-
peiden mukaan. 

Ainakin osa säätiöistä ja niiden tilintarkas-
tajista pitää aatteellisen yhteisön (esim. 
emosäätiö) tuloslaskelmakaavaa (kirjanpito-
asetuksen 1 luvun 3 §) merkittävämpänä on-
gelmana kuin konsernitilinpäätösvaatimusta. 
Nykyinen tuloslaskelmakaava, jossa tuotot ja 
kulut jaetaan varsinaiseen toimintaan, va-
rainhankintaa ja sijoitustoimintaan on useissa 
tapauksissa mielivaltainen ja keinotekoinen. 
Erityisesti säätiökonsernitilinpäätöksen laa-
timisen yhteydessä se voi olla tuloslaskelman 
oikean ja riittävän informaation kannalta kat-
sottuna erityisen ongelmallinen ja aiheuttaa 
turhaa työtä. Esimerkiksi Kuntaliitto -kon-
sernissa osa tyttäristä on varsinaisessa toi-
minnassa ja osa sijoitustoiminnassa. 

Suppean kyselyn perusteella pienessä 
emosäätiössä konsernitilinpäätöksen laadin-
taan kuluu yleensä 1-2 työpäivää ja sen arvi-
oidaan maksavan keskimäärin noin 700—
2 000 euroa. Suuremmissa, kirjanpitolain ra-
ja-arvot ylittävissä, emosäätiöissä konserniti-
linpäätöksen laatimiseen kuluu yleensä 1,5—
5 työpäivää. Tytäryhtiöiden lukumäärä lisää 
työtä eikä niinkään konsernin kokoluokka. 
Hyvin tehdyn pienen konsernitilinpäätökseen 
tarkastamiseen menee arviolta enintään 
0,5 päivää ja maksavan keskimäärin noin 
1 000 euroa. 

Säätiöiden lukumäärä. Ehdotus voi lisätä 
jossain määrin säätiöiden lukumäärää, kun 
säätiön perustamisen ja rekisteröinnin edelly-
tyksiä ja hallintoa koskevia vaatimuksia sel-
vennetään. Toisaalta yksityisiä yhteisömuo-
toja suuremman pääomavaatimuksen, säätiön 
tarkoitusta ja lähipiiritoimia koskevien ny-
kyistä tiukempien rajoitusten, tilintarkastus-
velvollisuuden säilyttämisen ja säätiövalvon-
nan tehostamisen vuoksi ei ole oletettavaa, 
että säätiöiden lukumäärä kasvaisi merkittä-
västi. Tukisäätiöiden lukumäärä voi kasvaa 
jonkin verran niitä koskevien pelinsääntöjen 
selventämisen vuoksi. Sukusäätiöiden vero-
tuskäytännön vuoksi on todennäköistä, että 
niiden lukumäärä ei kasva merkittävästi. Tä-
hän asti perustettavien säätiöiden lukumäärä 
on ollut varsin vähäinen, vuonna 2012 perus-
tettiin 29 säätiötä ja vuonna 2013 35 säätiötä. 

Sääntömuutos- ja muu rekisteri-ilmoitus-
tarve. Olemassa olevista 2 838 säätiöistä 
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(säätiörekisteri 31.3.2014) arviolta 300—
500 säätiön on tehtävä kolmen vuoden kulu-
essa uuden lain voimaantulosta säätiörekiste-
ri-ilmoitus, jos säätiö haluaa, että sen sään-
töihin perustuvaan valtuuskuntaan, hallinto-
neuvostoon tai vastaavaan toimielimeen so-
velletaan uuden lain säännöksiä hallintoneu-
vostosta. Säätiöiden sääntökäytännöstä teh-
dyn selvityksen mukaan tällaisia toimielimiä 
on noin 20 %:ssa kaikista säätiöistä ja suh-
teessa eniten suuremmissa säätiöissä. Tältä 
osin ehdotetaan siirtymäsäännöstä sääntö-
muutoksen ilmoittamisesta rekisteröitäväksi 
kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.  

Lisäksi niiden säätiöiden, joiden sääntöjen 
määräys toimitusjohtajasta ei tarkoita uuden 
lain mukaista toimitusjohtaja-toimielintä, on 
muutettava sääntöjään tältä osin 
(1.1.2014 sääntömuutoksen käsittelymaksu 
on 510 euroa). Näiden säätiöiden lukumäärää 
ei ole voitu arvioida sen vuoksi, että säätiön 
päivittäisestä toiminnasta vastaavan toimitus-
johtajan, asiamiehen jne. tehtävien kuvaus 
säännöissä vaihtelee paljon. Sääntöjä on 
muutettava myös niissä arviolta enintään 
60 säätiössä, joiden sääntöjen perusteella uu-
den lain mukaan vain hallitukselle, hallinto-
neuvostolle ja toimitusjohtajalle kuuluvaa 
toimivaltaa on annettu jollekin muulle toi-
mielimelle. Sääntömuutoksen rekisteröinti-
maksu on 510 euroa (31.3.2014).  

Muilta osin olemassa olevien säätiöiden ei 
yleensä ole pakko muuttaa sääntöjään tai 
tehdä säätiön muista tarpeista poikkeavia re-
kisteri-ilmoituksia uuden lain voimaantulon 
vuoksi, koska säätiön toimielimiä sekä niiden 
jäsenien ja tilintarkastajien lukumäärää, toi-
mikautta ja valintapaa koskevat säännökset 
ovat tahdonvaltaisia ja kaikkien olemassa 
olevien säätiöiden säännöissä on ennestään 
toimielimiä ja tilintarkastajaa koskevat mää-
räykset. Toisaalta uuden lain mahdollistami-
en uusien hallintomallien (toimitusjohtaja, 
hallintoneuvosto) käyttöönotto edellyttää 
sääntöjen muuttamista.      

Säätiövalvontamaksu. Ei ehdoteta muutosta 
säätiön valvontamaksusta annettuun lakiin, 
jossa säädetään säätiövalvonnan kulujen kat-
tamiseksi säätiöiltä perittävästä valvonta-
maksusta. Laki valvontamaksusta tuli voi-
maan 1.1.2014, joten Patentti- ja rekisterihal-

litus perii valvontamaksua ensimmäisen ker-
ran tänä vuonna.  

 
4.3 Vero- ja kilpailuvaikutukset ja vai-

kutukset julkisiin tukiin 

Ehdotuksilla ei ole välittömiä vaikutuksia 
verotukseen, koska säätiöiden, niiden lahjoit-
tajien ja edunsaajien verotus määräytyy pel-
kästään verolainsäädännön perusteella. Esi-
merkiksi säätiön elinkeinotoiminnan verot-
tamiseen sovelletaan pääasiassa samoja sään-
töjä kuin yrityksiin. Toisaalta säätiöiden toi-
mintakertomus- ja tilinpäätöstietojen avoi-
muuden lisäämistä tarkoittavat ehdotukset 
helpottavat myös verovalvontaa. Ehdotuksil-
la ei ole välittömiä vaikutuksia kilpailuolo-
suhteisiin vastaavista syistä. Säätiöiden ta-
loudellisten tietojen avoimuuden lisääminen 
helpottaa välillisesti myös kilpailuviran-
omaisten toimintaa.  

Ehdotuksella ei ole välittömiä vaikutuksia 
julkisiin tukiin, kuten julkisista varoista 
myönnettäviin avustuksiin. Käytännössä suu-
rin osa säätiöistä ei saa suoria julkisia tukia. 

 
4.4 Vaikutukset viranomaistoimintaan 

Säätiöiden rekisteröinti. Uuden säätiön re-
kisteröinti helpottuu siten, että erillisestä pe-
rustamisluvasta luovutaan eikä peruspää-
oman riittävyyttä, pääoman maksamista ja 
toimintamuotoihin sisältyvän liiketoiminnan 
osuutta koko toiminnasta ole enää tarpeen ta-
pauskohtaisesti arvioida. Myös sääntöjen si-
sältöä koskevat vaatimukset selventyvät ja 
yhdenmukaistuvat säätiön toimielinten, edus-
tamisen ja purkautuvan säätiön varojen jaon 
osalta, mikä voi vähäisessä määrin vähentää 
rekisteriviranomaisen työmäärää. Viran-
omaisten välisen tietojenvaihdon helpottami-
nen mahdollistaa rekisterinpidon tehostami-
sen. 

Uudet säännökset säätiön sääntöjen muut-
tamisesta aiheuttavat lisätyötä rekisteriviran-
omaiselle siltä osin kuin uudessa laissa salli-
taan tarkoituksen muuttaminen sääntömäärä-
yksen perusteella tai sen vuoksi, että alkupe-
räinen tarkoitus on muuttunut olennaisesti 
epätarkoituksenmukaiseksi olosuhteiden 
muutoksen vuoksi. Tällöin tarvittavaan ta-
pauskohtaiseen arviointiin vaadittava työ-
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määrä voi olla merkittävä verrattuna teknis-
luonteisen sääntömuutoksen rekisteröintiin.  

Uudet säännökset sulautumisesta ja säätiön 
purkamisesta selventävät näitä menettelyitä 
ja lisäävät jossain määrin järjestelyyn osallis-
tuvan säätiön tiedonantovelvollisuutta, mikä 
on omiaan vastaavasti vähentämään rekiste-
riviranomaisen työmäärää järjestelyn rekiste-
röintiin liittyen. Ehdotettu rekisteripoistome-
nettely helpottaa säätiön lakkauttamista ja 
vähentää tältä osin rekisteriviranomaisen 
työmäärää. Säätiöiden sulautumisia ja lak-
kauttamisia on tähän asti ollut vähän ja har-
voin, joten uusilla säännöksillä arvioidaan 
olevan suurempaa merkitystä rekisteriviran-
omaisen työmäärän kannalta vain vuosi-
kymmeniä toimimattomien säätiöiden pois-
tamisessa rekisteristä.    

Säätiövalvonta. Ehdotetut säätiövalvonnan 
tehtävät vastaavat voimassa olevaa lakia, 
valvontakäytäntöä ja näköpiirissä olevia val-
vontatarpeita. Säännöllinen vuosi-ilmoituk-
siin perustuva säätiövalvonta helpottuu ja te-
hostuu, kun vuosi-ilmoituksen voi tehdä ja 
tallentaa sähköisesti siten, että viranomaisen 
tietojärjestelmää voidaan käyttää tehok-
kaammin valvonnassa. Rekisteriviranomai-
sen uudet tietojensaantioikeudet, viranomais-
ten välisen tietojenvaihdon esteiden poista-
minen ja viranomaisen käytettävissä olevien 
pakkokeinojen kehittäminen ovat omiaan te-
hostamaan säätiövalvontaa ja lisäämää val-
vonnan tuloksellisuutta.  

Verotus, julkiset tuet ja kilpailuolot. Sääti-
öiden tarkoituksen, toiminnan, lähipiiritoimi-
en ja hallinnon sääntelyn tarkennukset ja ta-
loudellisten tietojen avoimuuden lisääminen 
helpottavat myös Verohallinnon, julkisia tu-
kia myöntävien viranomaisten ja kilpailuvi-
ranomaisten toimintaa. 

 
4.5 Vaikutukset julkiseen talouteen 

Säätiöiden rekisteröinti. Rekisteriviran-
omaiselle aiheutuu uudistuksesta kertaluon-
teisia tietojärjestelmien muuttamisesta johtu-
via kuluja arviolta 150 000 euroa ja ainakin 
siirtymävaiheen ajaksi 0,5 henkilötyövuoden 
henkilöstötarve. Rekisteröintiä koskevat 
muutokset edellyttävät tietojärjestelmän uu-
distamista. Samassa yhteydessä edistetään 
mahdollisuuksien mukaan ja ilman merkittä-

viä lisäkuluja rekisteröintimenettelyn säh-
köistämistä ja sähköisiä palveluita rekisterin 
käyttäjille. Uusi aputoiminimen rekisteröin-
timahdollisuus toteutetaan hyödyntämällä 
Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekis-
terin osaamista ja resursseja. 

Toisaalta perustamislupamenettelyn pois-
taminen ja tapauskohtaista arviointia edellyt-
tävien uuden säätiön rekisteröinnin edellytys-
ten vähentäminen vähentävät jossain määrin 
yksittäisen ilmoituksen käsittelystä aiheutu-
via henkilöstökuluja. On arvioitu, että sääti-
öiden lukumäärä ja muutosilmoitusten luku-
määrä eivät tule pysyvämmin kasvamaan 
merkittävästi eikä rekisterin maksullisen tie-
topalvelun kysynnän kehitystä ole voitu arvi-
oida.  

Myös vanhan säätiön nimeen lisättävä ”sr” 
-tunnuksen käyttöönotto säätiörekisterissä ja 
rekisteristä annettavissa otteissa ja säännöissä 
toteutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen 
kannalta käytännössä helpoimmalla ja kus-
tannuksiltaan edullisimmalla tavalla muutta-
malla tietojärjestelmää siten, ettei tarvita tun-
nusta koskevia ilmoituksia säätiöiltä. 

Säätiön aputoiminimen rekisteröinnin kus-
tannukset tulevat rekisteröimistä hakevan 
säätiön vastattaviksi Patentti- ja rekisterihal-
lituksen suoritteista perittävistä maksuista 
annettuun lakiin (1032/1992) perustuvan re-
kisteröintimaksun muodossa. 

Säätiön tarkoituksen muuttamisen helpot-
taminen lisää tällaista sääntömuutosta koske-
van ilmoituksen käsittelykuluja huomattavas-
ti verrattuna teknisluonteisten sääntömuutos-
ten rekisteröintiin. Tämän vuoksi tarkoituk-
sen muuttamista koskevan muutosilmoituk-
sen käsittelymaksu on hinnoiteltava erikseen 
kustannusvastaavasti. 

Patentti- ja rekisterihallitus on nettobudje-
toitu virasto. Edellä mainittujen muutosten 
aiheuttamat lisäkustannukset katetaan säätiö-
rekisterin perimillä maksuilla ja tietopalvelun 
tuotoilla. Rekisteröintimaksuissa on otettava 
huomioon säätiörekisterijärjestelmän ylläpi-
tokustannukset laajemmin kuin yksittäisen 
päätöksen osalta. Nykyisiä ilmoitusmaksuja 
ei ole tarpeen korottaa ehdotetun lainsäädän-
nön vuoksi. Uudelle aputoiminimen rekiste-
röintiä koskevalle ilmoitukselle tulee uusi 
maksu.   
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Säätiövalvonta.  Viranomaisten välisen tie-
tojenvaihdon helpottaminen tehostaa säätiö-
valvontaa. Säätiöiden vuosiselvityksen säh-
köistämistä selvitetään ottaen huomioon 
muut tilinpäätöstietojen sähköistämistä kos-
kevat hankkeet. Ehdotetun lainsäädännön pe-
rusteella ei ole tarvetta säätiöiden valvonta-
maksun muuttamiseen.    

 
4.6 Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Uuden säätiölain siirtymäsäännösten vuok-
si olemassa olevan säätiön ei tarvitse muuttaa 
hallintomalliaan pelkästään uuden lain voi-
maantulon vuoksi. Uusi laki perustuu sisäl-
löltään pääosin voimassa olevaan lakiin sekä 
yleisiin säätiö- ja yhteisöoikeudellisiin peri-
aatteisiin, minkä vuoksi uuden lain vaikutus 
esimerkiksi säätiöiden, niiden etutahojen, 
velkojien ja rekisteri-, valvonta- ja muiden 
viranomaisten työmäärään on vähäinen.  

Mahdollisuus epätarkoituksenmukaiseksi 
muuttuneen säätiön tarkoituksen muuttami-
seen ja säätiön aputoiminimen rekisteröimi-
seen on uuden tyyppinen tehtävä säätiörekis-
terille ja lisää vähäisessä määrin rekisterin 
työmäärää. Toisaalta kaksivaiheisen rekiste-
röintimenettelyn korvaaminen ilmoitusme-
nettelyllä ja säätiön rekisteröinnin edellytys-
ten yksinkertaistaminen ja selventäminen vä-
hentävät vähäisessä määrin säätiörekisterin 
työmäärää. Säätiöiden toimintakertomus- ja 
tilinpäätöstietojen avoimuuden lisääntyminen 
vähentää vähän säännöllisen säätiövalvonnan 
työmäärä. Vuosi-ilmoituksen sähköistäminen 
vähentää säätiövalvonnan työmäärää.  

 
4.7 Sosiaaliset ja tasa-arvo- ja ympäris-

tövaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkityksellisiä välit-
tömiä vaikutuksia sosiaalisiin suhteisiin, yh-
teiskunnan tasa-arvoisuuteen eikä ympäris-
töön. 

 
4.8 Vaikutukset talousrikollisuuteen ja 

harmaaseen talouteen 

Säätiöiden avoimuuden lisäämisellä ja vi-
ranomaisten tietojenvaihdon helpottamisella 
voi olla merkitystä talousrikollisuuden tai 

harmaan talouden torjunnassa ja selvittämi-
sessä. 

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Arviomuistio 

Oikeusministeriössä laadittiin virkatyönä 
lainvalmistelutoimeksiannon tarpeellisuuden 
selvittämiseksi ja valmisteluhankkeen sisäl-
lön täsmentämiseksi 28.6.2010 julkaistu ar-
viomuistio 
(http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla/Laki
hankkeet/Yhtiooikeus/1274105744409).  

Oikeusministeriö järjesti arviomuistiosta 
laajan lausuntokierroksen, joka alkoi 28 ke-
säkuuta 2010 ja päättyi 17 syyskuuta 2010. 
Lausuntokierroksen perusteella saatiin yh-
teensä 47 lausuntoa. Lausuntotiivistelmä on 
julkaistu oikeusministeriön verkkosivuilla 
maaliskuussa 
2011 (http://www.om.fi/Etusivu/Valmisteilla
/Lakihankkeet/Yhtiooikeus/1274105744409).  

 
 

5.2 Lausuntoyhteenveto arviomuistiosta 

Lähes kaikki lausunnonantajat kannattivat 
säätiölain kokonaisuudistusta ja vero-
oikeudellisen sääntelyn rajaamista uudistuk-
sen ulkopuolelle. Lausunnonantajien enem-
mistön mukaan kokonaisuudistuksessa tuli 
kiinnittää paremmin huomiota jatkuvarahoit-
teisten säätiöiden ominaispiirteisiin ja selvit-
tää kysymys epäitsenäisten säätiöiden lain-
säädännöllisestä asemasta. Lausunnonantajat 
viittasivat laajalti tarpeeseen saattaa säätiö-
lainsäädäntö tahdonvaltaisen sääntelyn osalta 
muuta uudempaa yhteisölainsäädäntöä vas-
taavaksi. Säätiölain pakottavan sääntelyn 
alan määrittelylle lähtökohtana pidettiin pe-
rustajan tarkoituksen toteuttamista ja sivullis-
ten oikeuksien suojaamista. Tärkeimpien uu-
distustarpeiden todettiin liittyvän lisäksi sää-
tiön tarkoituksen hyödyllisyys -vaatimuksen 
tarpeellisuuden arviointiin, liiketoiminnan 
harjoittamisen sallimiseen voimassa olevaa 
lakia selkeämmin sekä säätiöiden hallinnon, 
vastuiden, velkojainsuojan, taloudellisen ra-
portoinnin, varojen sijoittamisen ja valvon-
nan sääntelyyn. Lausunnonantajilla oli huo-
mattavasti yksityiskohtiin liittyviä näkökoh-
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tia sekä ehdotuksia lähemmin tarkasteltavista 
lain kohdista. 

 
5.3 Säätiölain uudistamistyöryhmä 

Arviomuistiosta saadun lausuntopalautteen 
jälkeen oikeusministeriö asetti 5.1.2012 työ-
ryhmän valmistelemaan ehdotuksen säätiö-
lain uudistamiseksi ja 9.1. seurantaryhmän 
seuraamaan ja arvioimaan työryhmän työtä. 
Työryhmä ja seurantaryhmän toimikausi 
päättyi 31.3.2013.  

Työryhmän työn lähtökohtina olivat ar-
viomuistio ja siitä saatu lausuntopalaute. 
Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli lain-
säädäntöehdotuksia laatiessaan kiinnittää 
huomiota muun muassa säätiön perustajien ja 
sidosryhmien perusteltuihin tarpeisiin, sääti-
ölle sallitun toiminnan sekä säätiön johdon ja 
tilintarkastajien tehtävien ja vastuiden mää-
rittelyn selkeyteen laissa, säätiön perustami-
seen ja toimintaan liittyvään hallinnolliseen 
taakkaan sekä lain sisällön ja kirjoitusasun 
yhtenäistämiseen mahdollisuuksien mukaan 
yhteisölainsäädännön viimeaikaista kehitystä 
vastaavasti. Työryhmän toimeksiantoon ei 
kuulunut arvioida verolainsäädäntöön tai sää-
tiön harjoittaman toiminnan erityissääntelyyn 
liittyviä kysymyksiä. 

Työryhmän työtä tukemaan laadittiin selvi-
tykset suomalaisten säätiöiden sääntö-, hal-
linto- ja tilinpäätöskäytännöistä, kansainväli-
sestä säätiöoikeudesta sekä säätiön tarkoituk-
sen muuttamista koskevasta rekisteriviran-
omaisen käytännöstä. Työryhmällä oli 
31 kokousta ja seurantaryhmällä oli viisi ko-
kousta, joissa käsiteltiin työryhmän selvityk-
siä ja alustavia ehdotuksia.   

Säätiölain uudistamistyöryhmä antoi ehdo-
tuksensa hallituksen esitykseksi uudeksi sää-
tiölaiksi 2.5.2013.  

 
5.4 Lausuntokierros mietinnöstä 

Työryhmän ehdotuksesta järjestettiin laaja 
lausuntokierros 15.5.—1.7.2013 (56 lausun-
topyyntöä). Lausuntokierroksella saatiin 
93 lausuntoa (viimeinen 19.8.2013). Lausun-
topyynnön saaneista 45 antoi lausunnon. 
Pyydettyjen lausuntojen lisäksi saatiin 
48 lausuntoa, joissa 31 lausunnonantajaa il-
moitti yhtyvänsä Säätiöiden ja rahastojen 

neuvottelukunnan (SRNK) lausuntoon. Lau-
suntoyhteenveto on saatavana oikeusministe-
riön verkkosivulla 
(http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julk
ai-
sut/julkaisuarkisto/1379597179422/Files/OM
ML_44_2013_Saatio_lausuntot_172_s.pdf). 

Lausunnonantajat kannattivat yleisesti sää-
tiölain kokonaisuudistusta. Huomattava osa 
säätiöistä, niitä edustavista tahoista sekä vi-
ranomaisista nimenomaisesti kannatti koko-
naisuudistusta. Myönteisenä pidettiin erityi-
sesti avoimuuden lisäämistä ja säätiövalvon-
nan tehostamista. Laajasti kannatettiin myös 
tarkempia ja kattavampia säännöksiä lähipii-
ritoimista ja säätiön hallinnosta. 

Kokonaisuudistusta kannattavista lausun-
nonantajista kilpailu- tai verotusvaikutuksiin 
tai hallinnollisen taakan kasvuun huomiota 
kiinnittivät toiminnallisia säätiöitä edustavat 
tahot, yrittäjät ja työ- ja elinkeinoministeriö. 

Kokonaisuudistusta kannattavista lausun-
nonantajista säätiöiden ominaispiirteiden säi-
lymistä nimenomaisesti edellytti suuri osa 
säätiöistä ja niitä edustavista tahoista, hallin-
topalveluiden tarjoajat, palkansaajajärjestöt, 
rekisteriviranomainen, osa muista viranomai-
sista ja tutkijat. Nämä lausunnonantajat kiin-
nittivät huomiota, pitivät ongelmallisena, 
vastustivat tai ehdottivat muutoksia säätiön 
tarkoituksen, säätiön liiketoiminnan tai sijoi-
tustoiminnan sääntelyyn tai olivat huolissaan 
muutosten vaikutuksesta säätiöiden verotuk-
seen. Osa lausunnonantajista piti hyvänä tai 
haluaisi vielä selvemmin ilmaistavan, että la-
ki koskee myös toiminnallisia ja muita jatku-
varahoitteisia säätiöitä. 

Toiminnallisten säätiöiden ottamista pa-
remmin huomioon laissa kannatettiin. Toi-
saalta ”hyödyllinen tarkoitus” -ilmauksesta 
luopumista vastustettiin ja SRNK ym. ehdot-
tivat säätiön tarkoituksen muotoilua siten, et-
tä se sisältää hyödyllisen tarkoituksen ja toi-
minnalliset säätiöt. Viimeksi mainituissa lau-
sunnoissa korostettiin säätiöiden erityispiir-
teitä ja aatteellisuutta ja oltiin sitä mieltä, että 
työryhmän ehdotus hämärtäisi näitä piirteitä 
ja voisi vaarantaa säätiöiden yleishyödyllisen 
aseman. Muutamassa lausunnossa kaivattiin 
tarkempaa määrittelyä sen suhteen, miten 
säätiö voi välillisesti edistää tarkoitustaan 
(mm. Valtakunnansyyttäjänvirasto). Lähipii-
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risäännösten soveltamisen kannalta keskeisen 
erityisen taloudellisen edun määrittelyä laki-
tekstissä edellytti suuri osa lausunnonantajis-
ta (erityisesti SRNK ym.). 

Kiinteän euromääräisen vähimmäispää-
omavaatimuksen säilyttämistä laissa kannatti 
suurin osa pääomavaatimuksesta lausuneista 
(apuraha- ja muut pääomasäätiöt ja niitä 
edustavat tahot, osa suuremmista toiminnalli-
sista ja muista jatkuvarahoitteisista säätiöistä, 
tilintarkastajat, valtiovarainministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, Kuntaliitto, patentti- ja 
rekisterihallitus ja tutkijat). Ehdotukset vä-
himmäispääoman määräksi vaihtelivat ny-
kyisen 25 000 euron ja 50 000 euron (välillä 
vain patentti- ja rekisterihallitus ehdotti 
150 000 euroa). Osa lausunnonantajista eh-
dotti kiinteän pääomavaatimuksen lisäksi 
työryhmän ehdottamaa kolmen ensimmäisen 
vuoden toimintasuunnitelmaa ja talousarvio-
ta. Kiinteän vähimmäispääomavaatimuksen 
säilyttämistä perusteltiin säätiöiden toimin-
nan turvaamisella ja liian pienellä pääomalla 
perustettujen säätiöiden syntymisen estämi-
sellä.  

Säätiön johdon tehtävien ja vastuun säänte-
lyä kannatettiin yleisesti, toisaalta yksityis-
kohtaisia olettamasääntöjä ja sääntelyn yksi-
tyiskohtaisuutta pidettiin ongelmallisina, 
mutta ongelmia ei yksilöity (lukuun ottamat-
ta hallituksen varajäsenen valintaa suoraan 
lain nojalla). Osa lausunnonantajista kannatti 
hallintoon liittyvien sääntövaatimusten li-
säämistä. Toisen yhteisön valitsemista sääti-
ön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi 
tai toimitusjohtajaksi vastusti suurin osa asi-
aan kantaa ottaneista. Suuressa osassa lau-
sunnoista edellytettiin, että toimitusjohtajan 
valitsemisen pitäisi aina perustua sääntöihin. 

Sijoitustoiminnan sääntelyä koskevaa eh-
dotusta kannatettiin yleisesti, mutta sitä eh-
dotettiin kehitettäväksi jatkovalmistelussa. 
Erityisesti huomiota kiinnitettiin sijoitus-
suunnitelman sääntelyyn sekä varainhoidon, 
sijoitustoiminnan ja liiketoiminnan käsittei-
den erillään pitämiseen. Lausunnonantajat 
tekivät ehdotuksia sijoitustoiminnan säänte-
lyksi. Laajaa liiketoiminnan sallimista sääti-
öille suoraan lain nojalla kannattavat toimin-
nalliset säätiöt, Kuntaliitto ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö. Näiden mukaan ehdotus sel-
keyttäisi vallitsevaa oikeustilaa sekä tuo toi-

vottua toiminnanvapautta samalla helpottaen 
erityisesti toiminnallisten säätiöiden toimin-
taa. Toisaalta suuri osa apuraha- ja muista 
pääomasäätiöistä ja niitä edustavista tahoista, 
osa suurista toiminnallisista ja muista jatku-
varahoitteisista säätiöistä, Verohallinto ja 
työ- ja elinkeinoministeriö sallisivat suoraan 
lain nojalla vain tarkoituksen toteuttamiseen 
liittyvän liiketoiminnan ja edellyttää, että 
muu liiketoiminta pitää yhtiöittää. Rajoitusta 
perusteltiin mm. säätiövarallisuuden altistu-
misella liiketoiminnan riskeille, kilpailuneut-
raliteetin vaarantumisella sekä säätiöiden eri-
tyisluonteen katoamisella ja säätiön muuttu-
misella liiketoimintayksiköksi. 

Lähipiirisääntelyä koskevaa ehdotusta pi-
dettiin pääosin kannatettavana (suuri osa 
toiminnallisista ja muista jatkuvarahoitteisis-
ta säätiöstä ja niitä edustavista tahoista ja 
palkansaajajärjestöt). Sääntelyn arvioitiin li-
säävän avoimuutta ja luottamusta säätiöiden 
toimintaan. Osa lausunnonantajista (suuri osa 
apuraha- ja muista pääomasäätiöistä, KHT-
yhdistys, Verohallinto ja valtiontalouden tar-
kastusvirasto) puolestaan piti ehdotettua lä-
hipiirisääntelyä ainakin osin epäselvänä, ja 
teki muutosehdotuksia (mm. erityisen lähipii-
rilainakiellon säilyttämiseksi). 

Säätiön rekisteröintiä koskevan ehdotuksen 
katsottiin selkeyttävän käytäntöä ja sääntöjen 
ennakkotarkastusmahdollisuutta kannatettiin. 
Huolta kannettiin lähinnä henkilötunnusten 
merkitsemisestä säätiörekisteriin ja rekisteri-
viranomaisen resursseista. 

Ehdotettua säätiövalvonnan sääntelyä pi-
dettiin pääosin kannatettavana, patentti- ja 
rekisterihallituksen resurssien riittävyydestä 
oltiin huolissaan. Virka-apua ja viranomais-
ten keskinäistä tietojenvaihtoa koskevia eh-
dotuksia kannatettiin ja ehdotusten katsottiin 
tehostavan säätiövalvontaa. Toisaalta ehdo-
tettiin, että viranomaisen tulisi saada vapaasti 
päättää, milloin valvontatoimiin ryhdytään. 
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuutta kan-
nattivat viranomaiset (sisäasiainministeriö ja 
keskusrikospoliisi). Toisaalta SRNK, osa 
apuraha- ja muista pääomasäätiöistä, kaksi 
suurempaa jatkuvarahoitteista säätiötä ja ti-
lintarkastajat pitävät ehdotusta ongelmallise-
na tai ehdottavat sen tarkistamista, koska eh-
dotus saattaisi vaikeuttaa tilintarkastuksen 
toimittamista. Huomattava osa säätiöistä vas-
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tusti säätiövalvonnan kustannusten sälyttä-
mistä säätiöille, myös valvontamaksun por-
rastusta vastustettiin. Näiden lausunnonanta-
jien mukaan säätiöiltä ei tulisi lainkaan periä 
valvontamaksua vaan sen sijaan yhteiskun-
nan asettamat valvontatoimet tulisi kustantaa 
yhteisin varoin. Valtiovarainministeriö ja 
Kuntaliitto kannattivat valvonnan kustannus-
ten perimistä säätiöiltä. 

Ehdotettua lainsäädäntötekniikkaa kannat-
tavien mielestä esitetty rakenne oli selkeä ja 
ymmärrettävä ja ehdotus jättää riittävästi 
liikkumavaraa säätiöille, mutta myös mah-
dollistaa toiminnan olettamasääntöjen mu-
kaisesti. Toisaalta erityisesti suuri osa sääti-
öistä oli yleisellä tasolla sitä mieltä, että eh-
dotettu laki on liian pitkä ja sääntely liian yk-
sityiskohtaista. Lisäksi monissa lausunnoissa 
olettamasäännösten käyttöä pidettiin olemas-
sa olevien säätiöiden kannalta ongelmallista, 
mutta ongelmallisia säännöksiä ei yksilöity. 
Useiden säätiöiden ja niitä edustavien taho-
jen mukaan kunkin säätiön käyttämästä hal-
lintomallista pitäisi aina määrätä yksityiskoh-
taisesti säännöissä. Osa lausunnonantajista 
piti ongelmallisena osakeyhtiölain käyttämis-
tä säätiölainsäädännön mallina. 

 
5.5 Jatkovalmistelu 

Lausuntokierroksen jälkeen ehdotus on 
valmisteltu oikeusministeriössä syksyn 
2013 ja talven 2014 aikana. Säätiölain uudis-
tamistyöryhmän jäsenet ovat osallistuneet 
jatkovalmisteluun ja myös seurantaryhmän 
jäseniä ja näiden edustamia tahoja on kuultu 
jatkovalmistelun aikana. Yhteenveto lausun-
topalautteesta on ollut ministeriön verk-
kosivuilla syyskuusta 2013 lähtien sekä arvio 
lausuntopalautteesta ja luonnos hallituksen 
esitykseksi maaliskuusta 2014 lähtien 
(http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/val
misteil-
la/lakihankkeet/yhtiooikeus/saatiolainsaadan
nonuudistaminen.html).  

Jatkovalmistelussa ehdotuksen sisältöä on 
muutettu edellä mainitun arvion perusteella 
ja lisäksi on tehty suuri määrä teknisiä muu-
toksia sääntelyn sisällön, yhdenmukaisuuden 
ja selkeyden parantamiseksi. Ehdotukseen si-
sältyvien säätiörekisteriä ja säätiövalvontaa 
koskevien muutosten toteutusta, aikataulua, 
kustannuksia ja muita vaikutuksia on selvi-
tetty työ- ja elinkeinoministeriön ja patentti- 
ja rekisterihallituksen kanssa. Samaan aikaan 
Patentti- ja rekisterihallitus suunnittelee koko 
viraston toiminnan kattavia, lähivuosina to-
teutettavia uudistuksia, joiden vaikutukset 
säätiörekisterin ja säätiövalvonnan järjestä-
miseen, kustannuksiin ja perittäviin maksui-
hin on mahdollisuuksien mukaan otettu 
huomioon ehdotuksessa. 

 
 

6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä    

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys uudeksi laiksi luottolaitostoiminnasta 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
39/2014 vp). Eduskuntakäsittelyn aikana on 
tarpeen yhteen sovittaa tämän esityksen 5. 
lakiehdotus yrityssaneerauslain 2 §:n muut-
tamisesta ja luottolaitostoiminnan uudista-
mista koskevat lakiehdotukset. Eduskunnassa 
on käsiteltävänä myös hallituksen esitys laik-
si Maanmittauslaitoksesta annetun lain muut-
tamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 34/2014 vp). Eduskuntakäsittelyn aikana 
on tarpeen yhteen sovittaa tämän esityksen 
13. lakiehdotus julkisen tietohallinnon ohja-
uksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 
maanmittauslaitoksen toiminnan muuttamista 
koskevat lakiehdotukset. Eduskunnan käsitel-
tävänä olevassa hallituksen esityksessä am-
mattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 
49 §:n muuttamiseksi (HE 26/2014 vp) ehdo-
tetaan ammattikorkeakoulun ylläpitäjää kos-
kevan sääntelyn muuttamista siten, että mai-
nitun esityksen toteutuessa tämän esityksen 
12. lakiehdotus on tarpeeton. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Säätiölak i  

I OSA Yleiset periaatteet ja perusta-
minen 

1 luku Säätiön toiminnan keskeiset 
periaatteet ja lain soveltami-
nen 

Luvussa säädetään lain soveltamisalasta 
(1 §), säätiön määritelmästä, oikeushenkilöl-
lisyydestä ja rajoitetusta vastuusta (2 §), sää-
tiön perustamisen edellytyksistä (2 ja 3 §), 
johdon tehtävistä (4 §), säätiön varainhoidos-
ta (5 §), säätiölle sallitusta sijoitustoiminnas-
ta (6 §) ja liiketoiminnasta (7 §) sekä säätiön 
varojen käyttöä rajoittavasta lähipiiristä (8 §). 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
erillistä lukua säätiön toiminnan keskeisistä 
periaatteista. Ehdotus poikkeaa sisällöltään 
voimassa olevasta oikeudesta ja säätiökäy-
tännöstä lähinnä säätiön tarkoituksen edelly-
tysten, kuten lähipiirin edun edistämistä kos-
kevan rajoituksen, selventämisen, lähipiirille 
annettavia tavallisesta poikkeavia taloudelli-
sia etuja koskevan kiellon säätämisen sekä 
tarkoituksen toteuttamiseksi ja rahoittami-
seksi harjoitettavan liiketoiminnan sääntelyn 
osalta. 

Tätä lakia sovelletaan itsenäiseen, säätiöre-
kisteriin rekisteröityyn säätiöön. Rekisteröity 
säätiö voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä si-
toumuksia sekä kantaa ja vastata. Säätiön on 
oikeushenkilö, jolla ei ole omistajia eikä jä-
seniä, ja jolle nimetty hallinto hoitaa ja käyt-
tää säätiön varoja sen säännöissä määrätyn 
tarkoituksen toteuttamiseen. Voimassa ole-
vaa lakia vastaavasti ehdotetaan, että sään-
nöissä on määrättävä säätiön hyödyllisestä 
tarkoituksesta. Säätiö tukee tai harjoittaa tätä 
tarkoitusta edistävää toimintaa.  

Ehdotuksen mukaan säätiön tarkoituksena 
ei voi olla taloudellisen edun tuottaminen 
laissa määriteltyyn lähipiiriin kuuluvalle. 
Voimassa olevaa oikeutta vastaavasti säätiön 
tosiasiallinen toiminta ei myöskään voi olla 
taloudellisen edun tuottamista lähipiiriin kuu-
luvalle. Säätiön keskeinen tunnuspiirre on se, 
että säätiö ei ole sen lähipiiriin kuuluvien yk-

sityisten taloudellisten intressien edistämisen 
väline. Ehdotuksessa on selkeytetty ja laa-
jennettu niiden henkilöiden piiriä, jotka kuu-
luvat mainitun kiellon kohteena olevaan lä-
hipiiriin. Ehdotuksessa tehdyillä muutoksilla 
lisätään voimassa olevaan lakiin nähden luo-
tettavuutta säätiön toimintaan yleisen hyvän 
edistäjänä. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdote-
taan, että säätiön tarkoituksena ei voi olla lii-
ketoiminnan harjoittaminen. Säätiön toimin-
tamuotona voi kuitenkin olla tarkoitusta edis-
tävän liiketoiminnan harjoittaminen. Ehdotus 
vastaa tältä osin voimassa olevaa lakia. Sää-
tiökäytännössä tunnettua on se, että säätiön 
tosiasiallinen toiminta voi olla yksinomaan 
liiketoiminnan harjoittamista, vaikka lain 
mukaan säätiön tarkoituksena ei voi olla lii-
ketoiminnan harjoittaminen. Toiminta, jota 
säätiöt ovat perinteisesti harjoittaneet ja jota 
aiemmin ei ole pidetty liiketoimintana, saate-
taan nykyisin tapauskohtaisesti katsoa liike-
toiminnaksi esimerkiksi vero-, kilpailu-, 
avustus- ja kirjanpitolainsäädännön kannalta. 
Ehdotuksen tarkoituksena on, että säätiöt 
voivat edistää hyödyllisen tarkoituksensa to-
teutumista kaikilla säännöissä määrättävillä 
tavoilla ilman, että esimerkiksi toiminnan 
kannattavuuden muutos tai kilpailun lisään-
tyminen säätiön säännöissä määrättyjen toi-
mintamuotojen alalla suoraan säätiölain pe-
rusteella estäisi säätiötä jatkamasta häiriöttä 
toimintaansa. Toisaalta ehdotuksella ei ole 
tarkoitus vaikuttaa säätiön harjoittaman toi-
minnan kohteluun esimerkiksi julkisia tukia 
annettaessa tai kilpailuolosuhteiden valvon-
nassa. Säätiön toiminnan luonne ja kohtelu 
verotuksessa ratkaistaan verolainsäädännön 
perusteella.  

Ehdotuksen mukaan säätiön peruspääoma-
vaatimus on kiinteä 50 000 euroa eikä se rii-
pu säätiön suunnittelemasta toiminnasta. 
Voimassa olevaa lakia vastaavasti suunnitel-
lun toiminnan ei tarvitse kattaa kaikkea mah-
dollista säätiölle sen sääntöjen mukaan sallit-
tua tarkoitusta edistävää toimintaa. Tavan-
omaiseksi käytännöksi säätiötoiminnassa on 
muodostunut se, että säätiön toimintaa rahoi-
tetaan perustamisen jälkeen peruspääoman li-
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säksi saaduilla lahjoituksilla, avustuksilla tai 
toiminnan tuotoilla. Ehdotuksen mukaan sää-
tiön on sitä perustettaessa esitettävä kolmen 
vuoden suunnitelma siitä, miten se toteuttaa 
ja rahoittaa alkavan toimintansa. Ehdotus on 
sisällöltään voimassa olevan säätiökäytännön 
suuntainen. 

Säätiön perustamisen edellytyksistä ehdo-
tetaan poistettavaksi voimassa olevan lain 
5 §:n 3 momentin sääntöperintösäännöstön 
kiertämistä koskeva kielto. Voimassa olevan 
lain mukaan säätiötä ei voi perustaa vuonna 
1919 säädetyssä laissa kielletyn sääntöperin-
nön kiertämiseksi. Sääntöperinnöstä annetul-
la lailla estettiin perinnön siirtäminen määrä-
tyssä järjestyksessä sukupolvelta toiselle. 
Säätiölaissa oleva kielto on käytännössä jää-
nyt merkityksettömäksi. 

Ehdotus poikkeaa varainhankinnan osalta 
voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentista si-
ten, että säätiön sijoitustoiminnan ei edellyte-
tä olevan varmaa ja tuloa tuottavaa. Voimas-
sa olevan lain vaatimuksen on katsottu ole-
van epäselvä ja ristiriitainen. Säätiön sijoitus-
toiminnan tulee ehdotuksen mukaan olla 
suunnitelmallista ja sijoitustoiminnalla on 
säätiön johtoa koskevan yleisen huolellisuus-
velvollisuuden mukaisesti edistettävä säätiön 
tarkoituksen toteutumista.  

Lisäksi ehdotetaan, että säätiö saisi harjoit-
taa sen tarkoituksen toteuttamisen rahoitta-
miseksi muuta säännöissä määrättyä liike-
toimintaa. Muutosta ehdotetaan sen vuoksi, 
että säätiölaki ei kaavamaisesti rajoittaisi sää-
tiön varainhankinnasta liiketoimintaa pois. 
Ehdotuksen tarkoituksena on selkeyttää sää-
tiölle sallittua liiketoimintaa siten, että sitä ei 
määritettäisi muusta lainsäädännöstä tulevien 
tulkintojen ja määritelmien kautta. Ehdotuk-
sen tarkoituksena ei ole vaikuttaa säätiön har-
joittaman toiminnan kohteluun verotuksessa, 
julkisia tukia annettaessa tai kilpailuolosuh-
teiden valvonnassa, vaan arviointi näiden 
osalta tapahtuu aina kyseessä olevan lainsää-
dännön perusteella. 

Luvussa säädetyt keskeiset periaatteet vas-
taavat muilta osin uudemmassa yksityisiä yh-
teisöjä koskevassa lainsäädännössä lain so-
veltamiselle, oikeushenkilöllisyydelle ja joh-
don velvollisuuksille asetettuja säädöksiä. 
Yhteisölainsäädännöstä poiketen ehdotukses-
sa ei ole lain tahdonvaltaisuutta määrittävää 

nimenomaista säännöstä (osakeyhtiölain 
1 luvun 9 §), jonka mukaan säätiön säännöis-
sä voidaan määrätä säätiön toiminnasta, ja 
jonka mukaan sääntöihin ei voi ottaa määrä-
ystä, joka on tämän lain tai muun lain pakot-
tavan säännöksen vastainen. Tahdonvaltai-
suutta koskevan säännöksen sisältö on va-
kiintunutta oikeutta, joten erilliselle säännök-
selle ei ole nähty tarvetta. 

1 §. Soveltamisala. Pykälän mukaan lakia 
sovelletaan vain Suomessa rekisteröityyn 
säätiöön. Ehdotus vastaa voimassa olevaa oi-
keutta, vaikka voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa nimenomaista säännöstä.  

Muussa laissa säänneltyihin säätiötyyppi-
siin yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin, 
kuten eläkesäätiöön, säästöpankkiin, sekä 
julkisoikeudellisiin säätiöihin sovelletaan 
edelleen niitä koskevaa erityislainsäädäntöä, 
jossa voidaan säätää säätiölain soveltamises-
ta. Ehdotus vastaa näiltä osin voimassa ole-
vaa oikeutta. 

Lakia sovelletaan Suomessa rekisteröityyn 
säätiöön, vaikka säätiön hallinto (pääkontto-
ri) tai päätoimipaikka olisi toisessa valtiossa. 
Säätiön hallinnon ja toimipaikan sijainti saat-
taa vaikuttaa muulla tavalla säätiön asemaan, 
esimerkiksi verotuksessa. Ehdotus vastaa 
näiltä osin voimassa olevaa oikeutta. 

2 §. Toiminnan tarkoitus, toimintamuodot, 
oikeushenkilöys ja rajoitettu vastuu. Pykäläs-
sä säädetään säätiön toiminnan tarkoitukses-
ta, toimintamuodoista, oikeushenkilöllisyy-
destä ja rajoitetusta vastuusta. Tässä laissa 
tarkoitettu säätiö on erillinen oikeushenkilö, 
jolla on pykälän 1 momentin mukaan sen 
säännöistä ilmenevä perustajan määrittämä 
hyödyllinen tarkoitus, joka ei voi olla liike-
toiminnan harjoittaminen. Tältä osin ehdotus 
vastaa sisällöltään voimassa olevaa oikeutta.  

Ehdotuksessa ei ole tarkemmin määritelty 
hyödyllisyyden sisältöä, mikä vastaa voimas-
sa olevaa lakia. Voimassa olevassa oikeudes-
sa hyödyllisyyden sisältöä ei ole määritelty 
missään oikeuslähteessä ja oikeuskirjallisuu-
dessa ilmaisua on pidetty epäselvänä.  Ehdo-
tuksen perusteella tarkoituksen hyödyllisyys 
määrittyy liiketoimintaa koskevien rajoitus-
ten, lähipiirietujen antamisen kiellon, säätiön 
johdon yleisten velvollisuuksien ja säätiön 
toiminnan, rahoituksen ja lähipiiritoimien 
avoimuuden lisäämisen kautta. Voimassa 
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olevan lain sanamuotoa riittävästi vastaavan 
ilmauksen säilyttäminen on tarpeen säätiöi-
den julkikuvan vuoksi ja varovaisuussyistä.  

Säätiön keskeiseen olemukseen kuuluu 
edelleen se, että säätiöllä ei ole omistajia eikä 
muita sellaisia säätiön lähipiiriin kuuluvia, 
joille säätiö tuottaisi henkilökohtaista talou-
dellista etua. Tältä osin ehdotuksen sanamuo-
to poikkeaa voimassa olevasta laista siten, et-
tä ehdotuksen mukaan säätiön tarkoituksena 
ei voi edes osittain olla taloudellisen edun 
hankkiminen säätiön perustajalle tai toimi-
henkilölle muuten kuin luvun 9 §:ssä tarkoi-
tetuissa tuki- ja sukusäätiöissä. Ehdotuksen 
tarkoitus on selventää sitä voimassa olevan-
kin lain lähtökohtaa, että säätiön tarkoitukse-
na ei ole edistää edes välillisesti perustajan, 
säätiön johdon tai toimihenkilöiden henkilö-
kohtaista taloudellista etua. Tämän vuoksi on 
tarpeen myös säätää erikseen säätiölle luovu-
tettaviin varoihin liittyvien oikeuksien pidät-
tämisestä määräajaksi sekä tukisäätiöistä ja 
sukusäätiöistä siten kuin luvun 3 §:n 2 ja 
3 momentissa ja 9 §:ssä ehdotetaan säädettä-
väksi.   

Tarkoituksella tarkoitetaan säätiön sään-
nöissä määrättyä tarkoitusta. Säätiön tarkoi-
tuksena voi olla liiketoimintaa ja lähipiirin 
taloudellisia etuja koskevia kieltoja lukuun 
ottamatta muu perustajan hyödyllisenä pitä-
mä tarkoitus. Tarkoitus voi olla hyödyllinen, 
yleishyödyllinen, aatteellinen, poliittinen, 
ideologinen tai jotakin muuta perustajan tär-
keänä pitämää asiaa toteuttavaa tai edistävää. 
Se voi olla esimerkiksi yksittäisen henkilön, 
paikallisen toiminnan, suomalaisen yhteis-
kunnan taikka koko maailman etuja edistävää 
toimintaa. Tarkoitus voi olla hyvin yleinen, 
kuten suomalaisen kulttuurin kehittäminen 
tai tukeminen, tai hyvin yksityiskohtainen, 
kuten tietyn ihmisryhmän tiettyjen tarpeiden 
tyydyttäminen tai tietyn muistomerkin tai 
kiinteistön ylläpitäminen ja kehittäminen. 
Säätiön rekisteröinnin yhteydessä säätiön 
tarkoitusta koskevien edellytysten täyttymis-
tä arvioidaan lähtökohtaisesti säätiön sääntö-
jen, perustamiskirjan ja perusilmoituksen pe-
rusteella.  

Voimassa olevaa lakia vastaavasti säätiön 
yleishyödyllisyyden arviointi perustuu vero-
lainsäädäntöön sekä muuhun säätiön toimin-
taa koskevaan lainsäädäntöön, kuten säätiön 

hakemia julkisia avustuksia koskevaan sään-
telyyn. 

Säätiöllä on sen säännöissä määrätty hyö-
dyllinen tarkoitus, jota se edistää tukemalla 
tai harjoittamalla tarkoitusta edistävää, sään-
nöissä määrättyä toimintaa (toimintamuodot). 
Säätiö voi myös edistää tarkoitusta kummal-
lakin tavalla. Säätiö voi siten olla esimerkiksi 
niin sanottu apurahasäätiö tai toiminnallinen 
säätiö tai harjoittaa kummankin laista toimin-
taa. Hyödyllisen tarkoitus voi olla aineellinen 
tai aineeton. Se voi olla muun muassa talou-
dellinen, toiminnallinen, tiedollinen tai aat-
teellinen. Säätiö voi esimerkiksi tukea talou-
dellisesti tarkoituksessa määrättyjä edunsaa-
jia, hoitaa ja ylläpitää säätiölle luovutettua 
omaisuutta, tuottaa palveluita tarkoituksessa 
määrätylle kohderyhmälle tai edistää muu-
toin tarkoituksessa määrätyn kohderyhmän 
etuja. Ehdotus vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa oikeutta vaikka voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa nimenomaista sään-
nöstä. Nimenomainen säännös on tarpeen, 
jotta säätiölaista ilmenisi selvemmin, että laki 
koskee sekä apurahasäätiöitä että toiminnalli-
sia säätiöitä. 

Tulkittaessa sitä, mitkä yksittäiset toimet 
ovat säätiölle sallittuja, on otettava huomioon 
säätiön säännöistä ilmenevät säätiön tarkoitus 
ja toimintamuodot ja muut sääntöjen määrä-
ykset. Esimerkiksi vastikkeettomien toimien 
sallittavuuteen vaikuttaa se, onko säätiön 
sääntöjen mukaisena tarkoituksena edun saa-
van tahon tukeminen. Vastikkeettomilla suo-
rituksilla tarkoitetaan säätiöoikeudessa koko-
naan tai osittain vastikkeettomia lahjoja ja 
tukea, mikä vastaa yhteisöoikeuden yleisiä 
periaatteita. Tällaisina lahjoina ja tukena ei 
pidetä esimerkiksi sellaisia yleiskielessä lah-
joiksi kutsuttuja merkkipäivälahjoja, joiden 
antaminen on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä 
ja niiden antamista edellytetään. Myös esi-
merkiksi toiminnallisen säätiön antamat 
sponsorointi- ja markkinointisuoritukset voi-
vat olla käytännössä vastikkeellisia, jos niille 
on itsenäiset säätiön tarkoituksen ja toimin-
tamuotojen mukaiset taloudelliset perusteet. 

Ehdotuksen mukaan säätiön toiminta rahoi-
tetaan pääomalla, toiminnan tuloilla ja muul-
la rahoituksella. Lisäksi toimintaan käytetään 
myös säätiön muita voimavaroja, kuten va-
paaehtoistyötä. Säätiön rahoitus voi siten pe-
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rustua sen sijoitusvarallisuuteen ja muuhun 
pääomaan ja pääoman tuottoon, toiminta-
muotojen tuottoon — sallittu liiketoiminta 
mukaan lukien — sekä muuhun toiminnan 
aikaiseen rahoitukseen, kuten säätiön saamiin 
lahjoituksiin, testamentteihin ja avustuksiin 
sekä säännöissä mainittuun muuhun liiketoi-
mintaan. Ehdotus vastaa tältä osin periaatteil-
taan voimassa olevaa oikeutta vaikka voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa ni-
menomaista säännöstä, jota ehdotetaan sen 
selventämiseksi, että laki koskee sekä omalla 
pääomallaan toimivia että jatkuvarahoitteisia 
säätiöitä. 

Ehdotuksen mukaan tässä laissa tarkoitetul-
la säätiöllä ei ole omistajia, vaikka säätiön 
säännöissä voidaankin tietyin edellytyksin 
määrätä perustajan oikeudesta pidättää itsel-
lään säätiölle tuleviin varoihin liittyviä oike-
uksia ja siitä, että säätiön varoja on käytettä-
vä tiettyjen tahojen hyväksi (katso 3 §:n 2 ja 
3 momentti ja 9 §). Säännöissä voidaan myös 
edelleen määrätä siitä, että tietty ulkopuoli-
nen taho nimeää osan tai kaikki säätiön hal-
lintoelinten jäsenistä ja tilintarkastajista. Eh-
dotuksen periaatteet vastaavat näiltä osin 
voimassa olevaa oikeutta. Perustajan pidä-
tysoikeudetta ehdotetaan yhtäältä selvennet-
täväksi säätiövarallisuuden luovuttamisen 
helpottamiseksi ja toisaalta rajoitettavaksi, 
jotta taloudellisen edun tuottaminen perusta-
jalle ei käytännössä muodostuisi säätiön tar-
koitukseksi ajan kuluessa. Nimettyjen edun-
saajien osalta ehdotuksen tarkoituksena on 
selventää niin sanottuja tukisäätiöitä ja su-
kusäätiötä koskevaa käytäntöä.     

Säätiön tarkoituksen ja liiketoiminnan har-
joittamisen suhteen ehdotus vastaa voimassa 
olevan lain 5 §:n 3 momenttia, joten säätiön 
tarkoituksena ei edelleenkään voi olla liike-
toiminnan harjoittaminen. Liiketoimintaa 
koskeva rajoitus huomioiden säätiön tarkoi-
tuksena ei voi olla voiton tuottaminen. La-
kiehdotuksen mukaan säätiö voi harjoittaa 
liiketoimintaa vain, jos se liittyy välittömästi 
varsinaisiin toimintamuotoihin tai jos muusta 
liiketoiminnasta määrätään säännöissä ja lii-
ketoimintaa harjoitetaan varsinaisten toimin-
tamuotojen rahoittamiseksi (luvun 7 §). Käy-
tännössä säätiön toiminta voi muodostua yk-
sinomaan liiketoiminnan harjoittamisesta, jos 
liiketoiminnan harjoittamisella edistetään vä-

littömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen 
toteutumista. Jos esimerkiksi säätiön tarkoi-
tuksena on ihmisten terveyden edistäminen ja 
sairauksien parantaminen, säätiö voi yksin-
omaisena toimintamuotonaan harjoittaa sai-
raalatoimintaa. Sairaalaliiketoimintaa ei kui-
tenkaan pidetä tällaisen säätiön toiminnan 
tarkoituksena vaan tarkoitusta toteuttavana 
toimintamuotona. Säätiön toimintamuodot 
voivat olla sellaisia, että säätiö on ilmoitetta-
va rekisteröitäväksi myös kaupparekisteriin, 
mikä vastaa voimassa olevaa lakia.   

Toiminnan aikana liiketoiminnan suhdetta 
säätiön tarkoitukseen arvioidaan myös sääti-
ön tosiasiallisen toiminnan perusteella. Sää-
tiölain perusteella ei ole periaatteellista estet-
tä sille, että esimerkiksi perustettava säätiö 
hankkii myös liike- ja sijoitustoiminnalla va-
roja, jotka ovat tarpeen tarkoitusta edistävän 
sääntöjen mukaisen toiminnan harjoittami-
seen tai tällaisen toiminnan laajentamiseen 
myöhemmin. Toisaalta tällaisen toiminta- ja 
rahoitusmallin vaikutus esimerkiksi säätiön 
verotukseen määräytyy verolainsäädännön 
perusteella.       

Lakiehdotuksen useiden säännösten yhtenä 
tavoitteena on, että liiketoiminnan harjoitta-
minen ei muodostu säätiön varsinaiseksi tar-
koitukseksi siinäkään tapauksessa, että toi-
minta on suurelta osin liiketoimintaa. Tätä 
tavoitetta edistävät muun muassa nimen-
omaiset säännökset säätiön johdon yleisistä 
tehtävistä (4 §), varainhoidosta, sijoitustoi-
minnasta ja liiketoiminnasta (5—7 §), voi-
massa olevaa lakia laajemmasta lähipiirietu-
jen antamiskiellosta (8 §), varsinaista toimin-
taa ja lähipiiritoimia koskevista toimintaker-
tomustiedoista (5 luvun 2 §) ja konsernitilin-
päätösvelvollisuudesta (5 luvun 4 §) sekä 
säätiövalvonnasta (14 luku). Liiketoimintaa 
harjoittavista yhtiöistä ja osuuskunnista laa-
jaakin liiketoimintaa harjoittava säätiö eroa 
siinä, ettei säätiössä ole yhtiön tai osuuskun-
nan osakkaita, yhtiömiehiä tai jäseniä vastaa-
vaa tahoa, joka voisi päättää liiketoiminnan 
tuloksen jakamisesta itselleen tai saada liike-
toiminnan tuloksen ja arvonnousun hyväk-
seen muulla tavalla, kuten myymällä osuu-
tensa elinkeinotoimintaa harjoittavasta oike-
ushenkilöstä. 

Käytännössä suurikin osa säätiön toimin-
nasta saatetaan joissakin tilanteissa katsoa 
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elinkeinotoiminnaksi. Koska säätiön tarkoi-
tuksen muuttaminen sekä säätiön purkaminen 
ja varojen luovuttaminen muuhun yleis-
hyödylliseen toimintaan on käytännössä 
yleensä erittäin vaikeata, säätiöiden mahdol-
lisuutta liiketoiminnan harjoittamiseen luvun 
7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ja liiketoi-
minnan yhtiöittämiseen ei ole tarkoituksen-
mukaista rajata johonkin osaan säätiökonser-
nin konsernitason tuotoista tai taseesta, kuten 
uusien säätiöiden rekisteröintiä koskevassa 
käytännössä on viime aikoina tehty.  

Momentin pääsäännön mukaan säätiön tar-
koituksena ei voi olla taloudellisen edun an-
taminen säätiön lähipiiriin kuuluvalle (ks. tu-
ki- ja sukusäätiöiden osalta poikkeus 9 §). 
Kielto ilmentää sitä säätiölain lähtökohtaa, 
että säätiöllä on oltava muu itsenäinen hyö-
dyllinen tarkoitus kuin lähipiirin henkilökoh-
taisen taloudellisen edun tavoittelu. Voimas-
sa olevaa oikeutta vastaavasti ehdotettu kiel-
to koskee sääntöihin kirjatun nimenomaisen 
tarkoituksen lisäksi säätiön tosiasiallista toi-
mintaa. Säätiön rekisteröinnin yhteydessä 
kiellon noudattamista arvioidaan lähtökohtai-
sesti säätiön sääntöjen, perustamiskirjan ja 
perusilmoituksen perusteella.     

Lähipiirille annettavalla kielletyllä talou-
dellisella edulla tarkoitetaan sellaista vastik-
keetonta tai alihintaista taloudellista etua, ku-
ten varojen jakoa, alihintaista luovutusta, yli-
hintaista hankintaa ja käyvän palkan tai palk-
kion ylittävää korvausta, jonka säätiön lähi-
piiriin kuuluva saa suoraan säätiöltä tai välil-
lisesti säätiön määräysvallassa olevalta yhti-
öltä tai muulta yhteisöltä säätiön myötävai-
kutuksella. Tässä taloudellisella edulla tar-
koitetaan sellaista etua, jolle ei ole säätiön 
tarkoituksesta ja sen toimintamuodoista joh-
dettavaa perustetta. Ehdotuksessa taloudelli-
sella edulla ei tarkoiteta tavanomaisia, arvol-
taan vähäisiä merkkipäivälahjoja ja muita 
suorituksia, joista säätiön tai sen määräysval-
lassa olevan yhteisön voidaan olettaa saavan 
välittömästi tai välillisesti vastikkeen, esi-
merkiksi henkilöstön työkyvyn tai sitoutumi-
sen kohentumisen myötä.  

Ehdotus ei rajoita lähipiiriin kuuluvan ja 
säätiön tai sen määräysvallassa olevan yhtei-
sön välisiä vastikkeellisia säätiön toiminta-
muotoihin liittyviä suorituksia kaupallisin 
ehdoin, kuten palkan ja palkkion maksamista 

säätiön tai sen konserniin kuuluvan hyväksi 
tehdystä työstä, mikä vastaa voimassa olevaa 
lakia. Voimassa olevaa oikeutta vastaavasti 
säätiön toimintaan osallistuva lähipiiriläinen 
voi saada säätiöstä taloudellista etua esimer-
kiksi palkan, palkkion tai työsuhdepuhelin tai 
-asuntoedun muodossa korvauksena säätiön 
tarkoitusta edistävästä, säätiön toimintamuo-
toihin liittyvästä työstä.    

Toisaalta säätiön tarkoituksena ei voi olla, 
luvun 9 §:ssä tarkoitettua sukusäätiötä lu-
kuun ottamatta, sen lähipiiriin kuuluvien 
työllistäminen ja elannon hankkiminen lähi-
piiriläisille. Ehdotuksen pääsäännön mukaan 
sallittua ei ole säätiön lähipiiriin kuuluvien 
tukeminen esimerkiksi sellaisella työ- tai 
muulla sopimuksella, josta säätiölle tuleva 
työsuoritus tai muu vastike ei ole tarpeen 
säätiön toimintamuotojen kannalta tai korva-
us, jonka säätiö suorittaa saamastaan vastik-
keesta, on suurempi kuin vastaavasta suorit-
teesta ulkopuoliselle taholle maksettava kor-
vaus.       

Säätiön oletetaan pyrkivän toteuttamaan 
tehokkaasti sen säännöistä ilmenevää tarkoi-
tusta. Säätiön johdon huolellisuus- ja lojali-
teettivelvollisuuden (luvun 4 §) perusteella 
johdolla on velvollisuus järjestää säätiön 
toiminta niin, että säätiön varoilla edistetään 
säännöissä määrätyn tarkoituksen toteutumis-
ta sen sijaan, että varat käytettäisiin pääosin 
esimerkiksi hallintokuluihin, jotka eivät ole 
tarpeen tarkoituksen toteuttamisen kannalta. 
Toisaalta esimerkiksi toiminnallisen säätiön 
perustamisen yhteydessä toiminnan valmiste-
lu ja käynnistäminen voi edellyttää sitä, että 
merkittävä osa resursseista käytetään tilapäi-
sesti sellaisiin hallintokuluihin, joita on vai-
kea kohdentaa säätiön sääntöjen mukaisten 
toimintamuotojen kuluiksi.  

Ehdotus ei rajoita yksittäisen apurahan tai 
avustuksen antamista lähipiiriin kuuluvalle, 
jos saaja täyttää säätiön yleiset apurahojen tai 
avustusten jakokriteerit, mikä vastaa voimas-
sa olevaa oikeutta. Toisaalta ehdotuksessa 
kielletään sellaisten apurahojen, avustusten ja 
muiden vastikkeettomien etujen antaminen 
lähipiiriin kuuluville, jotka eivät ole muiden 
säätiön säännöistä ilmenevään toiminnan 
kohderyhmään kuuluvien saatavilla vastaavin 
ehdoin. Viimeksi sanottu ei kaavamaisesti es-
tä poikkeuksellisenkaan avustuksen antamis-



 HE 166/2014 vp  
  

 

67 

ta lähipiiriin kuuluvalle esimerkiksi silloin, 
kun lähipiiriin kuuluva tutkija on poikkeuk-
sellisen kyvykäs ja hänellä säätiön tarkoituk-
sen ja toimintamuotojen mukainen tieteen-
alaa merkittävästi edistävä hanke, jonka ra-
hoittamista tavanomaisin ehdoin säätiö har-
kitsee. Tällaisessa tapauksessa säätiön joh-
don on huolehdittava siitä, että esimerkiksi 
ulkopuolinen riippumaton asiantuntija arvioi 
poikkeuksellisen edun antamisen edellytyk-
siä ja esteellinen ei osallistu avustusta koske-
vaan päätöksentekoon. Säätiölaissa ei ole 
syytä kaavamaisesti rajoittaa säätiön toimin-
tamuotojen kyvykkäimpien toimijoiden 
mahdollisuuksia toimia säätiön piirissä esi-
merkiksi sen toimielimen jäsenenä tai avus-
tusten jakoa valmistelevissa tehtävissä.     

Säätiön säännöissä tai säätiön toimielinten 
päätöksillä voidaan rajoittaa apurahojen, 
avustusten ja muiden taloudellisten etujen 
antamista esimerkiksi säätiön toimielinten jä-
senille ja toimihenkilöille (katso esimerkiksi 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n 
julkaiseman Hyvän säätiötavan 5. kohta, jon-
ka mukana neuvottelukunnan jäsenet eivät 
myönnä apurahoja tai niihin verrattavia etuja 
hallituksensa jäsenille, henkilökunnalleen, 
toimielintensä jäsenille, asiantuntijoilleen tai 
muille luottamushenkilöilleen taikka näiden 
läheisille http://www.saatiopalvelu.fi/client-
data/file/SP_hyvaSaatiotapa.pdf). Säätiön 
hallintoelin voi myöhemmin muuttaa aiem-
min päätettyä rajoitusta tavallisella enemmis-
töpäätöksellä, jos rajoitus ei perustu säätiön 
sääntöihin. 

Ehdotuksella ei rajoiteta niin sanottujen tu-
kisäätiöiden perustamista eikä toimintaa (lu-
vun 9 §:n 1 momentti). Säätiö voidaan edel-
leen perustaa esimerkiksi tukemaan tiettyä 
aatteellista toimintaa ja varat voidaan käyttää 
myös säätiön sääntöjen mukaisesti perustajan 
aatteellisen toiminnan toteuttamiseen, jollei 
tällaista toimintaa ole rajoitettu muussa lain-
säädännössä. Esimerkiksi poliittisen tai muun 
aatteellisen toiminnan tukeminen on sallittua, 
jos se on sallittu säätiön säännöissä. Tällaisen 
määräyksen sisältävän sääntömuutoksen re-
kisteröinnin edellytyksiä arvioidaan samalla 
tavalla kuin tarkoituksen ja toimintamuotojen 
muuttamista yleensäkin. Tukisäätiöiden pe-
rustamisen osalta ehdotus vastaa voimassa 
olevaa oikeutta. Tukisäätiöitä koskevan eri-

tyissäännöksen tarkoitus on selventää oikeus-
tilaa. Ehdotuksessa selvennetään oikeustilaa 
myös olemassa olevien sukusäätiöiden osalta 
sekä sallitaan myös uusien sukusäätiöiden 
perustaminen (luvun 9 §).  

Lisäksi luvun 3 §:n 2 momentissa selven-
netään sitä, missä määrin perustaja voi pidät-
tää itselleen tai perillisilleen joltain osin luo-
vuttamiensa varojen käyttöoikeuden tai oi-
keuden varojen tuottoon ja 3 momentissa si-
tä, miten tämä on mahdollista säätiön toi-
minnan aikana. Tällaisen oikeuden pidättä-
misen osalta perustajan velkojia suojataan 
yleisellä maksukyvyttömyys- ja ulosottolain-
säädännöllä.  Varojen käyttöoikeuden pidät-
tämisen osalta ehdotus vastaa voimassa ole-
vaa oikeutta. 

Lähipiiriedun antaminen lain tai sääntöjen 
vastaisesti voi johtaa 8 luvussa säänneltyyn 
vahingonkorvausvastuuseen. Lähipiiritoimia 
koskevasta tuottamusolettamasta (8 luvun 
1 §:n 3 momentti) seuraa, että vahingon ai-
heuttaneesta lähipiiritoimesta päättäneen ja 
sen toimeenpanneen säätiön toimielimen jä-
senen ja toimitusjohtajan on itse osoitettava 
toimineensa huolellisesti. Käytännössä tästä 
seuraa, että lähipiiriläisen kanssa tehtävien 
kaupallisten toimien osalta on voitava osoit-
taa säätiön suorittaman vastikkeen ja muiden 
ehtojen vastaavan ehtoja, joilla toimi olisi 
tehty sivullisen kanssa. Tapauksesta riippuen 
kaupalliset ehdot voidaan osoittaa esimerkik-
si vastaavia toimia koskevalla yleisesti tie-
dossa olevalla käytännöllä, ulkopuolisen asi-
antuntijan arviolla tai kilpailuttamalla toi-
menpide. Tuottamusolettamaa sovelletaan 
myös toimintamuotojen mukaisten avustus-
ten antamiseen lähipiiriläiselle. Lähipii-
riavustuksen lain ja sääntöjen mukaisuus voi 
edellyttää, erityisesti säätiön tavanomaisesta 
avustuskäytännöstä poikettaessa, ulkopuoli-
sen asiantuntijan käyttämistä. Käytännössä 
on yleensä tarkoituksenmukaista ja helpointa 
dokumentoida tarvittava selvitys toimenpi-
teestä päätettäessä tai sitä täytäntöön panta-
essa.  

Lähipiirietujen antaminen voi olla lakieh-
dotuksen perusteella laittomana varojenjako-
na rangaistava rikos (10 luvun 1 §:n 2 kohta) 
silloin, kun varoja jakaminen tuottaa tässä 
pykälässä tarkoitettua kiellettyä etua luvun 
8 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvalle tai 
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varoja jaetaan säätiön tarkoituksesta poik-
keavaan tarkoitukseen tai säätiön toiminta-
muodoista poikkeavalla tavalla. Tällainen ti-
lanne voi olla käsillä esimerkiksi silloin, kun 
lähipiiriläiselle annettava apuraha tai muu 
avustus ei liity säätiön tarkoitukseen tai toi-
mintamuotoihin tai sen ehdot poikkeavat sää-
tiön tavanomaisesta avustustoiminnasta. 
Rangaistavasta laittomasta varojenjaosta voi 
olla kysymys myös silloin, kun lähipiiriläisen 
kanssa tehtävästä työ- tai muusta sopimuk-
sesta säätiölle tuleva suoritus tai muu vastike 
ei ole tarpeen säätiön tarkoituksen tai toimin-
tamuotojen kannalta tai säätiö saamasta suo-
rituksesta maksettava korvaus on suurempi 
kuin mitä vastaavasta suoritteesta ulkopuoli-
selle maksettaisiin. Ehdotuksen mukaan lai-
ton varojenjako on rangaistavaa vain tahalli-
sena tekona. Tahallisuuden arviointiin ja 
muihin rangaistuksen määräämisen edelly-
tyksiä sovelletaan rikosoikeuden yleisiä peri-
aatteita myös sen suhteen, oliko toimenpide 
mahdollisesti ajan myötä muuttuneen toimin-
tamuotojen tulkinnan mukainen, miten välit-
tömästi tai välillisesti toimenpide edisti sää-
tiön tarkoitusta, oliko poikkeuksellisen avus-
tuksen antamisen tai sopimuksen solmimisen 
edellytykset selvitetty ja päätös tehty riittä-
vällä tavalla. 

Säätiön toimintaa koskevasta muusta lain-
säädännöstä tai säätiön saaman tuen tai sääti-
ön tekemän sopimuksen ehdoista voi seurata 
säätiölain vähimmäistasoa ankarampia vaa-
timuksia lähipiiritoimien suhteen.  

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksen mukaan säätiön osit-
tainenkaan tarkoitus ei saa olla taloudellisten 
etujen antaminen säätiön lähipiirille. Voi-
massa olevan lain epäselvä rajoitus on tar-
peeton, kun ehdotuksessa määritetään voi-
massa olevaa lakia selvemmin ehdotetun 
kiellon suhde säätiön puolesta tehdyn työn 
korvaamiseen, säätiön apuraha- ja avustus-
toimintaan sekä tuki- ja sukusäätiötoimin-
taan.  

Lähipiiriin kuuluvista ehdotetaan säädettä-
väksi luvun 8 §:ssä. Ehdotuksen mukaan lä-
hipiiriin kuuluvat säätiössä määräysvaltaa 
käyttävät ja tämän konserniin kuuluvat, sää-
tiön perustajat, säätiön ja muun edellä tarkoi-
tetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallin-
toneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja tilin-

tarkastajat, edellä mainittujen lähisukulaiset 
ja kaikkien edellä mainittujen määräysvallas-
sa olevat yhtiöt, yhteisöt ja säätiöt sekä sääti-
ön toimihenkilöt, kuten työsuhteinen asia-
mies, toiminnanjohtaja, muu johto ja toimis-
ton ja muiden toimipaikkojen henkilökunta.  

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotettu lähipiirisääntely kattaa 
voimassa olevaa lakia paremmin järjestelyt, 
jotka käytännössä voidaan katsoa sellaisiksi 
säätiön perustajalle, johdolle ja henkilöstölle 
annettaviksi taloudellisiksi eduiksi, jotka ei-
vät ole voimassa olevan lain tavoitteiden 
mukaisia. Ehdotetun lähipiiritoimia koskevan 
rajoituksen tarkoituksena on varmistaa voi-
massa olevaa lakia paremmin, että säätiön 
toiminnalla on muu hyödyllinen tavoite kuin 
säätiön lähipiiriin kuuluvien oman talouden 
tai elinkeinon tukeminen. Toisaalta tarkoi-
tuksena on edelleen sallia nykyisin sallittuina 
pidettyjen tukisäätiöiden perustaminen ja 
toiminta, mikä otetaan huomioon säätiön tar-
koituksen ja lähipiiritoimien sääntelyssä. 

Säätiön toimielinten on huolehdittava siitä, 
että säätiön ja myös säätiön määräysvallassa 
olevien yhteisöjen toiminta järjestetään siten, 
että nämä eivät anna kiellettyjä vastikkeet-
tomia etuja säätiön lähipiiriin kuuluville. 
Yleensä riittävää on, että vastikkeettomien 
etujen antamisen ohjeistus ja valvonta järjes-
tetään vastaavissa säätiöissä yleisesti nouda-
tetun käytännön mukaisesti.    

Voimassa olevan lain aikana on ollut mah-
dollista määrätä säännöissä, että säätiön osit-
taisena tarkoituksena on taloudellisen edun 
tuottaminen perustajalle tai säätön toimihen-
kilölle. Voimassa olevan lain 5 §:n 3 momen-
tin mukaan taloudellisen edun tuottaminen 
lähipiiriin kuuluvalle ei voi olla säätiön pää-
asiallinen tarkoitus. Uuden säätiölain voi-
maanpanolakiin ehdotetaan siirtymäsäännös-
tä, jonka mukaan uuden lain kieltoa tuottaa 
erityistä taloudellista etua säätiön lähipiiriin 
kuuluvalle sovelletaan sellaiseen ennen uu-
den lain voimaantuloa rekisteröityyn sääti-
öön, jonka säännöissä on määräys taloudelli-
sen edun tuottamisesta 1 luvun 8 §:ssä mää-
rättyyn lähipiiriin kuuluvalle, vasta 
1.1.2035 alkaen. Vuoden 2034 loppuun asti 
tällaiseen säätiöön ehdotetaan sovellettavaksi 
voimassa olevan lain 5 §:n 3 momenttia. 
Tarkoituksena on, että siirtymäajan jälkeen 
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minkään säätiön tarkoituksena ei voi olla eri-
tyisen taloudellisen edun tuottaminen lähipii-
riin kuuluvalle. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön tar-
koitus ja toimintamuodot määrätään säätiön 
säännöissä, mikä vastaa voimassa olevan lain 
4 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyä. Sää-
tiön varat on käytettävä säännöissä määrätyn 
tarkoituksen edistämiseen. Voimassa olevas-
sa oikeudessa käytetty ”määrätarkoitus” il-
maus ehdotetaan korvattavaksi nykykielen 
mukaisella ”säännöissä määrätty tarkoitus” 
ilmauksella. Sääntelyn sisältöä ei ehdoteta 
muutettavaksi.   

Ehdotuksen mukaan toimintamuodot mää-
rittävät sen, miten säätiön tarkoitusta toteute-
taan eli mitä keinoja säätiö voi käyttää tar-
koituksen toteuttamiseksi. Toimintamuodot 
ovat välittömässä yhteydessä säätiön tarkoi-
tukseen. Esimerkiksi sijoitustoiminta, jolla 
hankitaan varoja tarkoituksen toteuttamisek-
si, ei ole säätiön toimintamuoto. Toisaalta 
säätiön tarkoitus voi olla sellainen, että esi-
merkiksi riskirahoitus aloittaville yrityksille 
ja tutkijoille voi olla säätiön toimintamuoto. 
Muuten säätiön toimintaan käytettävien varo-
jen hoitoa ja sijoitustoimintaa säätiö saa har-
joittaa suoraan lain nojalla, jollei säännöissä 
toisin määrätä (luvun 5 ja 6 §). Säännöissä 
voi tarvittaessa määrätä tarkemmin varain-
hoidosta. 

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen välit-
tömästi liittyvä liiketoiminta voi olla toimin-
tamuoto, josta määrätään säännöissä. Sään-
nöissä ei tarvitse erikseen määrätä siitä, voi-
ko tiettyä toimintamuotoa harjoittaa myös 
liiketaloudellisin periaattein. Käytännössä on 
mahdollista, että muuten kuin liiketoimintana 
harjoitettua toimintaa pidetään myöhemmin 
olosuhteiden tai säätiön toimintatapojen 
muutoksen vuoksi liiketoimintana tai toisin 
päin. Säännöissä voi tarvittaessa tarkemmin 
määritellä toimintamuotojen mukaisen toi-
minnan piirteitä, kuten riskitasoa ja tuottota-
voitetta, tai määrätä, että säätiö ei saa harjoit-
taa liiketoimintaa. Ehdotus vastaa tältä osin 
voimassa olevaa oikeutta.  

Pelkästään toiminnan rahoittamiseksi har-
joitettava liiketoiminta ei ole säätiön toimin-
tamuoto, mutta tällaisen liiketoiminnan har-
joittaminen voidaan sallia säännöissä (7 §).  
Liiketoiminnan harjoittamista koskevia sään-

tömääräyksiä käsitellään tarkemmin luvun 
7 §:n kohdalla. 

Ehdotuksen sanamuodolla halutaan selven-
tää sitä, että säätiötä perustavat tahot päättä-
vät itse, miten yleistä tai yksityiskohtaista 
toimintamuotojen määrittelyä he pitävät tar-
peellisena. Toimintamuodot voidaan määri-
tellä joko yksityiskohtaisesti tai yhtä yleisesti 
kuin esimerkiksi osakeyhtiön tai osuuskun-
nan toimiala. Ei ole estettä sille, että toimin-
tamuodoiksi määritellään kaikki säätiön tar-
koitusta hyödyttävät lailliset toimintamuodot. 
Käytännössä säätiön toiminta voi olosuhtei-
den muuttumisen myötä jossain määrin poi-
keta säännöissä määrätyistä toimintamuo-
doista. Esimerkiksi ennen nykyaikaisten tie-
toliikennepalveluiden kehittymistä perustettu 
säätiö, jonka säännöissä määrätty tarkoitus 
on edistää jotakin asiaa painotuotteita julkai-
semalla, voi nykyisin yleensä harjoittaa sään-
töjä muuttamatta samaa tiedotustyötä esi-
merkiksi internetissä ja muilla sähköisillä 
viestintävälineillä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan nimen-
omaista säännöstä siitä, että säätiö on sen pe-
rustajasta erillinen oikeushenkilö, joka syn-
tyy rekisteröimisellä. Ehdotus vastaa sisällöl-
tään voimassa olevan lain 8 §:n säännöksiä 
rekisteröinnin oikeusvaikutuksista. Ehdotus 
vastaa myös sanamuodoltaan uudemman yh-
teisölainsäädännön nimenomaisia säännöksiä 
oikeushenkilöllisyydestä (osakeyhtiölain 
1 luvun 2 § ja osuuskuntalain 1 luvun 2 §). 

Momentin mukaan perustaja ei ole henki-
lökohtaisessa vastuussa rekisteröidyn säätiön 
velvoitteista suoraan säätiölain perusteella. 
Myös voimassa olevan oikeuden lähtökohta 
on, että säätiön perustaja tai muu säätiölle va-
roja lahjoittava ei ole säätiölain perusteella 
henkilökohtaisessa vastuussa rekisteröidyn 
säätiön velvoitteista. Säätiön johdon korva-
usvastuusta säädetään lakiehdotuksen 8 lu-
vussa. 

3 §. Peruspääoma. Pykälän 1 momentissa 
säädetään perustettavan säätiön 50 000 euron 
vähimmäispääomasta, mikä tarkoittaa pää-
omavaatimuksen kaksinkertaistamista voi-
massa olevan säätiöasetuksen mukaiseen vä-
himmäismäärän verrattuna.  Muutos perustuu 
pääasiassa rahan arvon muutokseen voimassa 
olevan asetukseen perustuvan pääomavaati-
muksen säätämisen ja uuden säätiölain arvi-
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oidun voimaantuloajankohdan välillä. Vuon-
na 1987 voimaan tulleen 150 000 markan 
pääomavaatimuksen nykyarvo on noin 
45 000 euroa. Ehdotus poikkeaa voimassa 
olevasta laista myös siten, että kiinteän vä-
himmäispääomavaatimuksen lisäksi ei enää 
vaadita pääoman suhteuttamista säätiön tar-
koitukseen. Käytännössä on yleistä, että var-
sinaiseen toimintaan tarvittavaa rahoitusta 
saadaan tai hankitaan säätiön rekisteröinnin 
jälkeen toimintamuotojen ja rahoitustarpei-
den kehityksen mukaan.  

Ruotsissa, Saksassa ja Isossa Britanniassa 
ei säädetä vähimmäispääomasta. Tanskassa 
kaupallisen säätiön vähimmäispääomavaati-
mus on 42 000 euroa ja muiden 35 000 eu-
roa. Norjassa liiketoimintaa harjoittavan sää-
tiön vähimmäispääoma on 28 000 euroa ja 
muiden 14 000 euroa. Käytännössä perus-
pääomavaatimuksen yksinkertaistaminen voi 
jossain määrin helpottaa säätiöiden perusta-
mista ja rekisteröintiä, koska voimassa ole-
van lain ”omaisuus on epäsuhteessa säätiön 
tarkoitukseen” -lisävaatimuksen osalta ei ole 
muodostunut vakiintunutta yleisesti tiedossa 
olevaa käytäntöä. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ei ehdo-
teta muun yhteisölainsäädännön tasoista yk-
sityiskohtaista sääntelyä peruspääoman käyt-
tämisestä. Näin ollen peruspääoman merkitys 
esimerkiksi toiminnan rahoituslähteenä ja 
velkojiensuojan kannalta jää mahdollisten 
sääntömääräysten varaan. Jos säännöistä ei 
muuta ilmene, toimintaan voidaan käyttää 
myös säätiön pääomaa. Säännöissä voi esi-
merkiksi määrätä, että toimintaan saa käyttää 
vain peruspääoman tuottoa. Jos säännöissä 
rajoitetaan pääoman käyttämistä, yksittäisen 
tilikauden tuloksen käyttäminen toimintaan 
useamman vuoden aikana ja toiminnan ra-
hoittaminen pidemmän aikavälin keskimää-
räisellä tuotolla riippuu sääntöjen tulkinnasta. 
Säätiön tarkoituksen ja toiminnan häiriöttö-
myyden kannalta yleensä lähtökohtana voita-
neen pitää sitä, että yksittäisen vuoden tulos 
voidaan tällöinkin käyttää toimintaan use-
amman vuoden aikana.   

Voimassa olevaa oikeutta vastaavasti pe-
ruspääoma pitää maksaa kokonaan ennen re-
kisteröintiä epäselvyyksien välttämiseksi. 
Ehdotuksen mukaan säätiö voi edelleen saa-
da myös muita omaan pääomaan kirjattavia 

lahjoitusvaroja, joiden luovuttamisesta voi 
sopia myös perustamisen yhteydessä ja täl-
laisen lahjanlupauksen voi merkitä myös pe-
rustamiskirjaan. Säätiö voi edelleen vastaan-
ottaa lahjoitusvaroja myös toiminnan aikana. 

Käytännössä peruspääomaksi luovutettavi-
en varojen arvostaminen voi olla ongelmal-
lista varojen käyttöä ja edelleen luovuttamis-
ta koskevien sääntömääräysten vuoksi.  Pe-
ruspääomaksi voidaan luovuttaa varoja, joi-
den omistamisesta aiheutuu vain kuluja sää-
tiölle. Voimassa olevaa oikeutta vastaavasti 
euromääräisen pääomavaatimuksen täyttymi-
sen arviointi ja peruspääoman saatujen varo-
jen kirjanpitoarvon määritys perustuu ylei-
seen kirjanpitolainsäädäntöön, joten arvon 
määrityksessä otetaan huomioon muun mu-
assa säätiön sääntöjen määräyksiin ja luovu-
tuskirjaan perustuvat luovutus- ja käyttörajoi-
tukset ja luovutettaviin varoihin kohdistuvat 
vakuusoikeudet.  

Perustettavan säätiön toimintaedellytykset 
voidaan varmistaa riittävällä tavalla ja perus-
tettavien säätiöiden kannalta pienemmin kus-
tannuksin siten, että ehdotuksen mukaan pe-
rustamisen yhteydessä säätiön omaan käyt-
töön on laadittava toimintasuunnitelma, talo-
usarvio ja rahoitussuunnitelma perustettavan 
säätiön ensimmäisten vuosien osalta (ks. 
2 luvun 4 §). Näitä suunnitelmia ja arviota ei 
liitetä säätiön perusilmoitukseen vaan ne on 
tarkoitettu ensisijassa säätiön sisäiseen käyt-
töön. Patentti- ja rekisterihallitus voi kuiten-
kin edellyttää niiden toimittamista esimerkik-
si säätiövalvontaan liittyen.   

Ehdotettavan siirtymäsäännöksen mukaan 
ennen uuden lain voimaantuloa perustetun 
säätiön peruspääomaan sovelletaan vanhaa 
lakia, vaikka säätiö rekisteröitäisiin uuden 
lain aikana (voimaanpanolakiehdotuksen 
3 §:n 1 momentti).  

Pykälän 2 momentin mukaan perustaja voi 
pidättää luovuttamaansa varallisuuteen liitty-
vän tuotto-, hallinta- tai muun oikeuden mää-
räajaksi siitä, kun varat luovutetaan säätiölle. 
Oikeuden voi pidättää sekä peruspääomaksi 
että muuksi omaksi pääomaksi luovutettuun 
omaisuuteen. Peruspääoman voi siten suorit-
taa pätevästi myös siten, että kaikkia luovu-
tettavien varojen omistukseen perustuvia oi-
keuksia ei heti luovuteta säätiölle. Jos tällais-
ta mahdollisuutta käytetään, oikeuksien pi-
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dättäminen on otettava huomioon säätiölle 
tulevien varojen arvostuksessa ja muissa ti-
linpäätöstiedoissa. Ehdotus poikkeaa voimas-
sa olevasta oikeudesta siten, että ehdotuksen 
mukaan oikeuksien pidätys voi kestää vain 
määräajan, jonka jälkeen oikeudet siirtyvät 
säätiölle. 

Pidätysoikeudella tarkoitetaan perustajan 
määräaikaista oikeutta säätiön varoihin, jotka 
perustaja on luovuttanut säätiölle. Tässä tar-
koitetun oikeuden perustaja voi panna täytän-
töön viime kädessä säätiöön kohdistettavalla 
velkomuskanteella. Pidätysoikeudella ei tar-
koiteta säätiön oikeutta antaa tukea säännöis-
sä määrättyyn, säätiön tarkoituksen mukai-
seen perustajan toimintaan eikä luvun 9 §:n 
1 momentissa tarkoitettua tukisäätiötoimin-
taa.  

Voimassa olevassa laissa ei ole määritetty 
säätiölle perustettaessa luovutettavaan varal-
lisuuteen liittyvien oikeuksien pidättämisen 
kestoa ja laajuutta. Käytännössä säätiörekis-
teriviranomainen on tiettävästi viime aikoina 
edellyttänyt, että esimerkiksi perustajalle pi-
dätettävä osuus peruspääoman tuotosta voi 
olla enintään 20 prosenttia koko säätiön tuo-
tosta. Tiettävästi rajoitusta on perusteltu sillä, 
että voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 
mukaan säätiön pääasiallisena tarkoituksena 
ei voi olla välittömän taloudellisen edun tuot-
taminen perustajalle. Yleisten siviilioikeudel-
listen periaatteiden mukaan on lähtökohtai-
sesti sallittua, että varojen luovuttaja pidättää 
osan varojen omistuksen tuottamista oikeuk-
sista itsellään. Tämän vuoksi peruspääomaan 
ja muuhun omaan pääomaan liittyvän oikeu-
den pidättäminen perustajalle varojen luovut-
tamisen yhteydessä ei tarkoita sitä, että varo-
jen saajan, tässä perustettavan säätiön, tarkoi-
tuksena olisi taloudellisen edun tuottaminen 
luovuttajalle.  

Käytännössä ajan kuluessa säätiötä perus-
tettaessa luovutettu varallisuus vaihtuu usein 
muuksi varallisuudeksi ja täydentyy uudella 
varallisuudella esimerkiksi säätiön toiminnan 
laajentuessa. Tällöin voi olla hyvinkin on-
gelmallista määritellä etukäteen sitä, missä 
määrin oikeuden pidätysehto kattaa esimer-
kiksi oikeuden säätiöllä tietyllä hetkellä ole-
van varallisuuden tuottoon. Lisäksi oikeuden 
pidättäminen määräämättömäksi ajaksi voi 
käytännössä vaikuttaa olennaisesti siihen, 

miten säätiön toimintaa kehitetään eli pyri-
täänkö laajentamaan säätiön toimintaa ja pa-
rantamaan toiminnan vaikuttavuutta vai li-
säämään toiminnan taloudellista tuottoa. Toi-
saalta mahdollisuus peruspääomaan liittyvän 
tuotto-, hallinta- tai muun oikeuden pidättä-
miseen määräajaksi voi edistää olennaisesti 
säätiömuodon käyttöä esimerkiksi perustajan 
elinaikana. Pidätysmahdollisuus vähentää 
tarvetta säätiön perustamiseen testamentin 
perusteella perustajan kuoleman jälkeen. Pi-
dätysmahdollisuus voi myös helpottaa sääti-
ön perustamista yhteisön toimesta, kun pe-
rustajayhteisön ei tarvitse kerralla luopua 
kaikista vaikeasti useampaan erään jaettavis-
sa olevaan varallisuuteen liittyvistä oikeuk-
sista. Näistä syistä ehdotetaan, että säätiölais-
sa säädetään nimenomaisesti mahdollisuu-
desta pidättää osa peruspääomaan ja muuhun 
omaan pääomaan luovutettavaan varallisuu-
teen liittyvistä oikeuksista määräajaksi. Eh-
dotuksessa ei rajoiteta perustajan oikeutta 
määrätä siitä, kenelle tällainen oikeus pidäte-
tään. Pidätetyn oikeuden haltija voi siten olla 
perustajan lisäksi jokin muu taho, kuten pe-
rustajan perheenjäsen. 

Jos perustaja pidättää itsellään oikeuden 
säätiölle luovuttamaansa varallisuuteen, oi-
keuden pidätyksestä ja sen ehdoista on mai-
nittava säätiön säännöissä ennen säätiön re-
kisteröimistä. Oikeuden pidätyksellä voi olla 
merkitystä esimerkiksi säätiön toiminnan ra-
hoittajille näiden arvioidessa, missä laajuu-
dessa säätiön toimintaa rahoitetaan ja minkä-
laisia ehtoja rahoitukselle asetetaan. Oikeu-
den pidättämisen vaikutus säätiön verotuksel-
liseen asemaan arvioidaan verolainsäädännön 
periaatteiden mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentissa 
säädetty koskee myös toiminnan aikana sää-
tiölle lahjoitettua varallisuutta, jos varalli-
suuden luovutuksen yhteydessä lahjoittaja 
pidättää siihen liittyviä oikeuksia itselleen tai 
kolmannelle. Oikeuden pidättämisen kestoa 
koskeva 10 vuoden määräaika lasketaan täl-
löin siitä, kun varat on lahjoitettu säätiölle. 
Säätiön sääntöjä on ennen varojen luovutta-
mista muutettava siten, että oikeuden pidätys 
näkyy säännöistä. Mitä 3 momentissa on 
säädetty, koskee sekä perustajan että muun 
säätiölle varoja lahjoittavan lahjoituksia. 
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4 §. Johdon tehtävät. Pykälässä säädetään 
säätiön johdon yleisistä tehtävistä. Ehdotuk-
sen mukaan johdon tehtävänä on edistää sää-
tiön säännöissä määrätyn tarkoituksen toteu-
tumista ja säätiön etua. Vaatimukset koskevat 
säätiön hallitusta, hallintoneuvostoa ja toimi-
tusjohtajaa, joiden suhde säätiöön perustuu 
tähän lakiin, säätiön sääntöihin ja heidän ja 
säätiön välisiin sopimuksiin ja säätiön toi-
mielinten päätöksiin. Huolellisuusvelvolli-
suus koskee johdon jäsenen toimintaa hänen 
johtoon kuuluvassa tehtävässään. Säätiöön 
työsuhteessa olevan henkilöstön osalta vaa-
timukset huolellisuudesta ja lojaaliudesta pe-
rustuvat yleiseen työ-, vahingonkorvaus- ja 
rikoslainsäädäntöön.  

Ehdotettu pykälä vastaa sisällöltään voi-
massa olevaa oikeutta, vaikka voimassa ole-
vassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista 
säännöstä. Nimenomaista säännöstä ehdote-
taan, koska säätiöissä toimivien, säätiöiden 
velkojien ja muiden sidosryhmien kannalta 
on tärkeää, että säätiön johdon yleiset velvol-
lisuudet säätiötä kohtaan ilmenevät suoraan 
laista. Vastaava yleissäännös johdon tehtä-
vistä on osakeyhtiölain 1 luvun 8 §:ssä ja 
osuuskuntalain 1 luvun 8 §:ssä.  

Pykälässä säädetty huolellisuusvaatimus on 
kaksiosainen. Se sisältää velvollisuuden edis-
tää huolellisesti säätiön tarkoituksen toteu-
tumista ja säätiön etua. Velvollisuus edistää 
säätiön etua sisältää puolestaan säätiön joh-
toon kuuluvia koskevan yleisen lojaliteetti-
vaatimuksen säätiötä kohtaan.   

Huolellisuutta arvioidaan yleisestä näkö-
kulmasta, ei johtoon kuuluvan jäsenen henki-
lökohtaisten kykyjen perusteella tai sen pe-
rusteella, miten johtoon kuuluva hoitaa omia 
asioitaan. Johdon jäsenen on toimittava siten, 
kuin huolellinen ihminen toimisi vastaavassa 
tilanteessa ja vastaavissa olosuhteissa.  

Yleensä riittävänä huolellisuutena voidaan 
yleensä pitää sitä, että ratkaisun taustaksi on 
hankittu tilanteen edellyttämä asianmukainen 
tieto, sen perusteella on tehty johdonmukai-
nen päätös tai muu toimi, eivätkä päätöksen 
tai muun toimen tekoon ole vaikuttaneet joh-
don jäsenten eturistiriidat (niin sanottu ”bu-
siness judgement rule”). 

Yksittäisen säätiön kannalta hyväksyttä-
vään riskinottoon vaikuttaa säätiön tarkoituk-
sen, toimintamuotojen, pääoman ja muun ra-

hoituksen lisäksi myös se, että yleensä sääti-
ön oletetaan toimivan ennalta määräämättö-
män ajan, jollei säännöistä muuta ilmene. 
Toisaalta säätiön varsinaista toimintaa ja pää-
töksentekoa koskevat tarpeet poikkeavat yri-
tystoiminnan johtamista koskevista vaati-
muksista myös sen vuoksi, että säätiö pyrkii 
edistämään tehokkaasti ja vaikuttavasti sään-
nöissä määrätyn tarkoituksen toteutumista, 
toisin kuin esimerkiksi osakeyhtiö, jonka läh-
tökohtainen tarkoitus on voiton tuottaminen 
osakkeenomistajille.  

Säätiöissä, jotka harjoittavat sijoitus- tai 
liiketoimintaa tai muuta varainhoitoa, huolel-
lisuusvelvollisuuden sisältöä arvioitaessa on 
otettava huomioon myös kyseistä toimintaa 
koskevat yleiset lainalaisuudet ja tavanomai-
set käytännöt. Säätiönkin harjoittama liike-
toiminta edellyttää riskinottoa, mitä voi edel-
lyttää myös säätiön toimintamuotojen mu-
kainen toiminta tarkoituksen toteuttamiseksi. 
Jos säätiön tarkoituksena on esimerkiksi tie-
tyn sairauden poistaminen ja toimintamuoto-
na sairauden tutkiminen ja ennaltaehkäisy ei-
kä säännöissä ole rajoitettu säätiön varojen 
käyttöä, ei ole ehdotonta estettä sille, että 
säätiön tuki tavoitteen saavuttamiseksi tarvit-
tavalle tutkimukselle tai muulle toimelle on 
niin merkittävää, että säätiön varoihin nähden 
mittava tuki rajoittaa säätiön myöhempää 
toimintaa tai jopa johtaa säätiön lakkauttami-
seen.  Liiketoimintaa harjoittavassa säätiössä 
päätöksiä voidaan joutua tekemään suurem-
man epävarmuuden vallitessa ja nopeammin 
kuin esimerkiksi puhtaasti apurahoja jakavan 
säätiön jakaessa apurahoja säännöissä määrä-
tylle kohderyhmälle. Toisaalta apuraha- ja 
avustuspäätöstenkään osalta ei edellytetä 
varmuutta avustettavan hankkeen ja sen vai-
kutusten toteutumisesta. Käytännössä esi-
merkiksi avustukset tieteen, taiteen ja kult-
tuurin edistämiseksi voi usein ymmärtää 
myös ”riskisijoituksiksi”, joiden tavoitteena 
on yleisen hyvän edistäminen.  

Lakiehdotuksessa ei ole periaatteellista es-
tettä säätiön velanotolle. Nykyistä hyvää sää-
tiökäytäntöä vastaavasti säätiö voi, edellä 
mainitut yleiset periaatteet huomioon ottaen, 
velalla rahoittaa esimerkiksi varsinaiseen 
toimintaan käytettävän rakennuksen tai lai-
toksen hankkimista, rakentamista tai korjaa-
mista. Toisaalta sijoitustoiminnan velkara-
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hoitus voi lisätä sijoitustoiminnan riskiä niin 
merkittävästi, että tällainen sijoitustoiminta 
ei ole säätiölle sallittua.  Viimeksi sanottu 
koskee myös varsinaisen toiminnan rahoit-
tamiseksi harjoitetun liiketoiminnan velkara-
hoitusta. Säätiön tarkoituksen merkitystä 
huolellisuus- ja lojaliteettivaatimuksen kan-
nalta on käsitelty myös edellä 2 §:n peruste-
luissa. Varainhoidossa noudatettavaa huolel-
lisuus- ja lojaliteettivaatimusta on käsitelty 
myös luvun 5—7 §:n perusteluissa.  

Säätiön edun edistäminen tarkoittaa sitä, et-
tä säätiön toimielimen jäsen ei säätiössä toi-
miessaan edusta taustatahoaan ja tämän etuja, 
jollei säätiön yksinomaisena ja nimenomai-
sena tarkoituksena ole kyseisen taustatahon 
etujen ajaminen. Säätiön edun mukaista toi-
mintaa on tuottaa säätiön toiminnalla hyötyä 
sen säännöissä määrättyyn tarkoitukseen eli 
säätiön tarkoituksen toteutumisen edistämi-
nen sääntöjen määräämällä tavalla. Esimer-
kiksi säätiön toiminnan rajoittaminen omien 
tai taustatahojen etujen edistämiseksi tai sää-
tiön toiminnan vahingoittaminen ei ole sallit-
tua. 

Säätiön edun mukaista yleensä on toimin-
nan jatkuminen rajoittamattoman ajan, jos 
säätiön tarkoituksen toteutumista ei ole sään-
nöissä tai käytännössä rajoitettu (esimerkiksi 
säätiön toiminnan tavoite täyttyy tai toimin-
nan kohderyhmää ei enää ole tietyn ajan ku-
luttua tai olosuhteiden muutoksen vuoksi). 
Toisaalta laissa ei ole rajoitettu säätiön varo-
jen käyttämistä tarkoituksen toteuttamiseen 
pääomaa vähentävällä tavalla, jollei säätiön 
säännöistä tai varojen luovuttamista koske-
vista ehdoista muuta johdu. Jos säätiön pää-
oman käyttämistä toimintaan ei ole rajoitettu 
säännöissä, säätiön hallituksen on säätiön 
tarkoitus huomioon ottaen harkittava, voi-
daanko toimintaan käyttää myös säätiön pää-
omaa. Jos säätiön säännöissä määrätään use-
ammasta tarkoituksesta, säätiön hallitus (tai 
hallintoneuvosto) voi sääntöjen sallimissa ra-
joissa päättää siitä, missä määrin erilaisia 
tarkoituksia edistetään. Jos perustajalle on 
tärkeätä, että samanaikaisesti edistetään aina 
useampaa tarkoitusta, siitä tulisi määrätä sel-
västi säännöissä.  

Huolellisuuden ja lojaliteetin vaatimukset 
korostuvat päätökseen tai toimenpiteeseen 

liittyvän riskin kasvaessa tai kun vastapuole-
na  on  säätiön lähipiirin kuuluva taho (8 §).  

Lähipiiritoimien kohdalla riittävän huolel-
lisuuden noudattaminen edellyttää mahdolli-
sen lähipiirisuhteen aktiivista selvittämistä, 
jos kysymys on säätiön tarkoituksen ja toi-
mintamuotojen mukaisesta tavanomaisesta 
toiminnasta poikkeavasta kokonaan tai osit-
tain vastikkeettomasta suorituksesta, kuten 
säätiön antamasta apurahasta tai muusta 
avustuksesta, jota ei anneta vastaavin edelly-
tyksin muille säätiön toiminnan kohderyh-
mään kuuluville. Toisaalta säätiön tavan-
omaiseen toimintaan liittyvien, tavanomaisin 
ehdoin annettavien apurahojen ja muiden 
avustusten osalta säätiön johdolla ei yleensä 
ole erityistä selonottovelvollisuutta avustus-
ten saajien lähipiirisuhteista esimerkiksi sil-
loin, kun avustukset ovat avoimesti ennalta 
määräämättömän kohderyhmän haettavina. 
Kaikissa tapauksissa säätiön johdon on kui-
tenkin huolehdittava siitä, että avustuspää-
töksiä tehtäessä on käytettävissä tiedot aina-
kin säätiön konserniyhtiöistä ja niiden joh-
toon kuuluvista sekä vastaavat tiedot säätiön 
perustajasta ja säätiössä määräysvaltaa käyt-
tävästä tahosta lähipiirisuhteiden selvittämi-
seksi.     

Lakiehdotuksen 3 luvun 4 §:n 2 momentin 
erityissäännöksen mukaan hallituksen tai hal-
lintoneuvoston jäsen on aina esteellinen osal-
listumaan päätöksentekoon silloin, kun hänen 
perheenjäsenensä, muu lähisukulaisensa tai 
heidän määräysvallassaan oleva toinen yhtei-
sö tai säätiö on vastikkeettoman edun saaja-
na. Esteellisen hallituksen tai hallintoneuvos-
ton jäsenen on ensisijassa itse ilmoitettava 
esteellisyydestään ja sen perusteesta.    

Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot huo-
mioon ottaen tavanomaisten vastikkeellisten, 
kaupallisin ehdoin tehtävien toimien osalta 
säätiön johdolla ei yleensä ole erityistä se-
lonottovelvollisuutta lähipiirisuhteiden selvit-
tämiseksi. Toisaalta säätiön hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjohtaja on 
velvollinen ilmoittamaan säätiölle tiedossaan 
olevat vastikkeellisetkin lähipiiritoimet lähi-
piiritoimia koskevan toimintakertomusvaati-
muksen noudattamiseksi (5 luvun 2 §:n 
2 momentin 2 kohta). 

Säätiön tarkoitusta ja toimintaa sekä joh-
don huolellisuus- ja lojaliteettivaatimuksia ja 
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lähipiirisäännöksiä ja mahdollisia sääntömää-
räyksiä sovelletaan vastaavasti myös varain-
hoitoon, sijoitustoiminta ja liiketoiminta mu-
kaan lukien. Esimerkiksi lainan antaminen tai 
vakuuden antaminen lähipiiriin kuuluvan 
puolesta voi yleensä olla sallittua lähinnä sii-
nä tapauksessa, että lainan tai vakuuden an-
taminen on säätiön edun mukaista ja  

1) lainan tai vakuuden ehdot vastaavat sää-
tiön sijoitustoiminnassa sivullisen kanssa so-
vellettavia kaupallisia ehtoja,  

2) laina tai vakuus liittyy säätiölle sallit-
tuun liiketoimintaan ja sen ehdot vastaavat 
sivullisen kanssa sovellettavia kaupallisia eh-
toja, taikka 

3) lainan tai vakuuden antaminen on sääti-
ön varsinaisten toimintamuotojen mukaista 
tai säätiö voisi antaa lähipiiriläiselle lainaa tai 
vakuutta vastaavan avustuksen. 

Käytännössä säätiön johdon tarpeeseen jär-
jestää lähipiiritoimien hallinta vaikuttaa 
myös lähipiiritoimella aiheutetun vahingon 
korvaamista koskeva tuottamusolettama. Täl-
laisen vahingon yhteydessä johtoon kuuluvan 
on osoitettava toimineensa huolellisesti vält-
tääkseen korvausvastuun (8 luvun 1 §:n 
3 momentti). Tuottamusolettama vastaa voi-
massa olevaa oikeutta vaikka voimassa ole-
vassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista 
säännöstä (ks. myös osakeyhtiölain 22 luvun 
1 §:n 3 momentti ja osuuskuntalain 25 luvun 
1 §:n 3 momentti). 

Säätiön johto voi sääntöjen sallimissa ra-
joissa toteuttaa säännöissä määrättyä tarkoi-
tusta kattavasti tai vain jotakin osaa siitä ja 
muuttaa tarkoituksen toteuttamisen painotuk-
sia sääntöjen sallimissa rajoissa. Huolelli-
suus- ja lojaliteettivelvollisuuden mukaista  
on säätiön toiminnan organisoiminen siten, 
että säätiö voi tosiasiallisesti toteuttaa sille 
luovutetuilla varoilla sääntöihin kirjattua tar-
koitusta. Huolellisuusvelvollisuuden piiriin 
kuuluu myös säätiön hallinnon ja toiminnan 
järjestäminen siten, säätiön varoja ei käytetä 
2 §:n 1 momentissa säädetyn lähipiirikiellon 
vastaisesti. Varojen jakaminen lähipiirikiel-
lon vastaisesti on ehdotuksen mukaan myös 
säätiörikoksena rangaistava teko (10 luvun 
1 §:n 2 kohta).     

Johdon on huolellisesti hoidettava varsinai-
sen toiminnan järjestämisen ja toimivan or-
ganisaation rakentamisen lisäksi säätiön va-

rallisuutta, mikä sisältää tarkoituksen toteut-
tamiseen käytettävien varojen, sijoitusvaro-
jen hoitamisen sekä mahdollisen liiketoimin-
nan. Huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu siten 
muun muassa siitä huolehtiminen, että sääti-
ön tarkoituksen toteuttamiseksi käytettävä 
kiinteä ja irtain omaisuus on koko ajan 
asianmukaisessa kunnossa, jotta sitä voidaan 
tarkoituksenmukaisesti käyttää säätiön tar-
koituksen toteuttamiseen lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä. Esimerkiksi kiinteistövarallisuu-
den hoito on lähtökohtaisesti järjestettävä 
vastaavien kiinteistöjen kohdalla yleisesti 
noudatetulla tavalla, säätiön käytettävissä 
olevat resurssit huomioon ottaen. Huolelli-
suusvelvollisuuden piiriin kuuluu 6 §:ssä 
säädetyn sijoitustoiminnan ja 7 §:ssä sääde-
tyn toimintamuotojen rahoittamiseksi harjoi-
tettavan liiketoiminnan suunnitelmallinen 
hoitaminen siten, että säätiön vuotuisen toi-
mintasuunnitelman toteuttamiseksi on riittä-
vä rahoitus. Pykälässä asetettu huolellisuus-
velvollisuus ei edellytä, että tarkoituksen to-
teuttamisen rahoittamiseksi harjoitettava 
toiminta tuottaa joka vuosi voittoa.  

5 §. Varainhoito. Lakiehdotuksen mukaan 
säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmal-
lista. Varainhoidolla tarkoitetaan säätiölle 
luovutettujen ja säätiölle kertyneiden varojen 
hoitamista, kuten säätiön käyttöomaisuus-
kiinteistöjen hoitamista, kunnossapitoa ja 
uudistamista varsinaisen toiminnan tarpeita 
varten, ja säätiön varojen sijoittamista varsi-
naisen toiminnan rahoittamiseksi sekä sääti-
ön varojen käyttämistä toimintamuotojen 
mukaiseen tai sääntöihin perustuvaan muu-
hun liiketoimintaan. Varainhoitoa, sijoitus-
toimintaa ja liiketoimintaa ei ole määritelty 
ehdotuksessa eikä voimassa olevassa laissa 
(ks. tarkemmin yleisperusteluiden 2.3 kohta).  

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
nimenomaista vaatimusta kaikkien säätiöiden 
osalta, mutta käytännössä vaatimus varain-
hoidon suunnitelmallisuudesta ja sijoitustoi-
minnan periaatteiden dokumentoinnista on 
nykyisinkin voimassa ainakin suuremmissa 
säätiöissä johdon yleisen huolellisuusvelvol-
lisuuden perusteella. Lisäksi nykyisin Sääti-
öiden ja rahastojen neuvottelukunnan julkai-
seman Säätiön hyvä hallinto -ohjeen mukaan 
säätiön hallitus määrittelee sijoitustoiminnan 
periaatteet ja seuraa, että niitä noudatetaan. 
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Ohjeen mukaan säätiön sijoituspolitiikassa 
määritellään sijoitustoiminnan tavoitteet, ris-
kit, seuranta ja raportointi, sijoitusten allo-
kaatio ja liikkumavara allokaation sisällä se-
kä sallitut varallisuuslajit. Lisäksi voidaan 
määritellä sijoitustoimintaa ohjaavat eettiset 
sekä muut periaatteet. Hallitus määrittelee 
säätiön sijoitustoimintaan liittyvien toimie-
linten, toimihenkilöiden sekä ulkopuolisten 
varainhoitajien valtuudet. 

Käytännössä siihen, miten varainhoito on 
kulloinkin järjestettävä ja mitä voidaan pitää 
esimerkiksi riittävänä sijoitussuunnitelmana 
yksittäisessä säätiössä, vaikuttavat lukuisat 
seikat. Huomioon otettavia seikkoja voivat 
olla esimerkiksi säätiön toimintamuodot ja 
toiminnan laajuus, kulloinenkin rahoitustar-
ve, sijoitusvarallisuuden määrä, laatu, muu 
mahdollinen rahoitus tai sen puuttuminen, 
säätiön toiminnan oletettu jatkuvuus tai toi-
mikauden rajallisuus ja muut olosuhteet ja 
niiden muutokset sekä sääntöjen määräykset 
esimerkiksi peruspääomasta, toimintamuo-
doista ja sijoitustoiminnasta. 

Esimerkiksi suuren apurahasäätiön sijoitus-
toiminnan suunnitelmallisuutta verrataan läh-
tökohtaisesti muiden vastaavaa sijoitusvaral-
lisuutta hallitsevien säätiöiden ja muiden ins-
titutionaalisten sijoittajien hyviin käytäntöi-
hin. Vastaavasti suuren toiminnallisen sääti-
ön varainhoidon osalta vertailukohtana on 
muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien ta-
hojen noudattama hyvä käytäntö. Tällaisten 
säätiöiden on yleensä laadittava nimenomai-
sia kirjallisia suunnitelmia varainhoidosta. 
Esimerkiksi sijoitustoiminnan periaatteiden 
kirjaaminen on yleensä muutenkin suositel-
tavaa, jotta tilintarkastaja voi tilintarkastuk-
sen yhteydessä todentaa sen, että hallitus on 
hoitanut sijoitustoimintaa säätiön sääntöjen 
mukaisesti ja huolellisesti. Sijoitustoiminnan 
periaatteiden dokumentoinnin mallina voi-
daan usein pitää vastaavaa sijoitustoimintaa 
harjoittavien muiden institutionaalisten sijoit-
tajien noudattamaa käytäntöä.    

Erityisesti pienemmässä säätiössä varain-
hoidon periaatteet voivat ilmetä useammas-
takin lähteestä, kuten toimintakertomuksesta, 
omaisuudenhoitosopimuksesta, kiinteistön 
hoitosopimuksesta ja kunnossapitotarveselvi-
tyksestä sekä hallituksen kokousten pöytäkir-
joista.  

Kaikissa tapauksissa riittävää on, että toi-
minnan suunnittelun, organisoinnin ja doku-
mentoinnin resurssit on mitoitettu yleisesti 
riittävänä pidetyllä tavalla suhteessa säätiön 
varoihin ja toimintaan. Esimerkiksi paikallis-
ta muistomerkkiä vapaaehtoisvoimin ylläpi-
tävän pienen säätiön ei yleensä voida edellyt-
tää ylläpitävän erillistä kirjallista muistomer-
kin kunnossapito- ja rahoitussuunnitelmaa. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksen mukaan säännöissä ei 
tarvitse määrätä säätiön varojen sijoittamis-
tavasta eikä sijoitustoimintaan sovelleta voi-
massa olevan lain yleisiä ilmauksia sijoitus-
toiminnan tuottavuudesta ja turvaavuudesta. 
Voimassa olevan lain mukaan säätiön sään-
nöissä on määrättävä säätiön omaisuuden 
hoitamistapa (4 §:n 1 momentti) ja varat on 
sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti 
(10 §:n 2 momentti). Käytännössä varojen 
hoitotavasta määrätään säännöissä toistamal-
la lain sanamuoto, minkä vuoksi säännöistä 
ei saa tarkempaa ohjetta sijoitustoiminnan ja 
muun varainhoidon järjestämiseen. Lisäksi 
voimassa olevan lain mukaisia sijoitustoi-
minnan periaatteita — tuloa tuottava ja tur-
vallinen — pidetään epäselvinä ja ristiriitai-
sina, joten niistä ei ole käytännössä apua sen 
arvioimisessa, miten sijoitustoiminta ja muu 
varainhoito pitäisi järjestää. Käytännössä 
pääomamarkkinat voivat muuttua nopeasti. 
Esimerkiksi sijoitukset kehittyneiden valtioi-
den velkakirjoihin voivat muuttua varsin no-
peasti jokaisen säätiön varmoina pitämistä si-
joituksista hyvinkin riskipitoisiksi tai huo-
nosti tuottaviksi sijoituksiksi. Näistä syistä 
ehdotetaan, että sijoitustoimintaan liittyvien 
säätiön johdon velvollisuuksien osalta luovu-
taan käytännössä huonosti toimivista voimas-
sa olevan lain erityisistä vaatimuksista. Eh-
dotuksen mukaan säätiön varainhoitoon so-
velletaan suunnitelmallisuuden vaatimuksen 
lisäksi johdon yleistä huolellisuus- ja lojali-
teettivelvollisuutta (4 §) sekä yleistä velvolli-
suutta säätiön hallinnon järjestämiseen (3 lu-
vun 2 §). Jos säätiön säännöissä on määrätty 
säätiön varainhoidosta, sääntöjen määräyksiä 
on noudatettava. 

Voimassa olevassa säätiölaissa ja lakiehdo-
tuksessa ei määritellä sijoitustoimintaa eikä 
muuta varainhoitoa. Käytännössä säätiön va-
rainhoitoa voidaan muun lainsäädännön, ku-
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ten verolainsäädännön, perusteella pitää si-
joitustoimintana, liiketoimintana tai muuna 
toimintana ja arviointi voi olosuhteista riip-
puen muuttua. Myös uudet sijoituskohteet 
voivat olla sellaisia, että niihin sijoittamista 
pidetään esimerkiksi verolainsäädännön kan-
nalta elinkeinotoimintana. Säätiöiden toimin-
nan ja säätiölainsäädännön kannalta on olen-
naista, että säätiö voi harjoittaa sen säännöis-
sä määrätyn tarkoituksen toteuttamisen ra-
hoittamiseksi sijoitustoimintaa riippumatta 
siitä, pidetäänkö rahoituksen hankkimiseksi 
harjoitettua toimintaa muun lainsäädännön 
perusteella sijoitustoimintana vai ei. 

Säätiön toimielinten jäseniä koskee yleinen 
huolellisuusvelvollisuus (4 §) myös varain-
hoidon järjestämisessä, samoin kuin muutkin 
säätiön toimintaa koskevat säätiölain yleiset 
säännökset ja sääntöjen määräykset.  Nämä 
yleiset säännökset ja sääntöjen määräykset 
koskevat säätiön kaikkien varojen hoitoa, 
mukaan lukien toiminnan aikana saadut erik-
seen rahastoidut lahjoitukset, jollei lahjoituk-
sen ehdoista muuta ilmene. 

Säätiömuodon erityispiirteet huomioon ot-
taen säätiön varainhoidon on oltava riittävän 
suunnitelmallista. Tämän vuoksi ehdotetaan 
selventävää erityissäännöstä varainhoidon 
suunnitelmallisuudesta, jota käsitellään tar-
kemmin edellä 4 §:n perusteluissa johdon 
huolellisuusvaatimuksen kannalta ja jäljem-
pänä 6 ja 7 §:n kohdalla säätiön sijoitustoi-
minnan ja liiketoiminnan kannalta. 

6 §. Sijoitustoiminta. Pykälässä säädetään 
säätiön varallisuutensa hoitamiseksi ja toi-
mintansa rahoittamiseksi harjoittamasta sijoi-
tustoiminnasta.  Pykälän 1 momentin mukaan 
säätiö voi suoraan lain nojalla varallisuuden 
hoitamiseksi ja säännöistä ilmenevien toi-
mintamuotojensa rahoittamiseksi harjoittaa 
sijoitustoimintaa, josta säätiön johto vastaa 
sen sisäisen toimivallan jaon mukaisesti (kat-
so 3 luku) tämän luvun 4 §:ssä säädettävän 
johdon yleisen huolellisuusvelvollisuuden ja 
3 luvun 2 §:ssä säädettävän hallinnon järjes-
tämisvelvollisuuden perusteella. Ehdotuksen 
mukaan varallisuuden kasvattaminen ei voi 
olla sellaisenaan säätiön tarkoitus. Toisaalta 
voimassa olevaa oikeutta vastaavasti ei ole 
estettä sille, että varallisuutta kasvatetaan 
säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeelli-
sen toiminnan rahoitustarvetta vastaavasti ja 

esimerkiksi sijoitustoiminnan tuottojen vaih-
telu huomioon ottaen. Ehdotuksen mukaan 
sijoitustoiminta on järjestettävä suunnitel-
mallisesti hyvän säätiökäytännön mukaisesti. 
Tältä osin ehdotus vastaa sisällöltään voi-
massa olevaa oikeutta. 

Varallisuuden hoitaminen on mainittu la-
kiehdotuksessa selvyyden vuoksi yhtenä si-
joitustoiminnan tavoitteena sen vuoksi, että 
esimerkiksi säätiön hallinnassa olevien kiin-
teistöjen kunnossapito- ja kehittämistoimia 
saatetaan pitää myös sijoituksina, joilla säily-
tetään ja nostetaan varallisuuden arvoa sen li-
säksi, että tällaiset toimenpiteet säilyttävät ja 
parantavat kiinteistöjen käytettävyyttä sääti-
ön varsinaisessa toiminnassa. 

Ehdotuksen tarkoituksena ei ole muuttaa 
nykyistä säätiöiden varainhoidon verotusta 
koskevaa käytäntöä, johon esimerkiksi sijoi-
tustoiminnan aktiivisuus voi vaikuttaa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään selvyyden 
vuoksi, että säätiö voi yhtiöittää sijoitustoi-
mintaansa, käyttöomaisuus mukaan lukien. 
Säätiö voi siten yhtiöittää esimerkiksi varsi-
naisen toiminnan toimitilat ja säätiön toimin-
nan kohderyhmän käyttöön annetut asuin-
kiinteistöt. 

7 §. Liiketoiminta. Pykälässä säädetään 
säätiön harjoittamasta liiketoiminnasta. Pykä-
län 1 momentin mukaan säätiö saa suoraan 
lain nojalla harjoittaa sen säännöissä määrät-
tyihin toimintamuotoihin välittömästi liitty-
vää liiketoimintaa, jollei säännöissä määrätä 
toisin. Säännöissä voidaan esimerkiksi kiel-
tää kokonaan liiketoiminnan harjoittaminen, 
rajoittaa oikeutta liiketoiminnan harjoittami-
seen tai määrätä tarkemmin siitä, mitä tai mi-
ten liiketoimintaa harjoitetaan. Tarkoituksen 
toteuttamiseen liittyvän liiketoiminnan ei 
edellytetä olevan taloudellisesti kannattavaa 
tai voittoa tuottavaa, mikä vastaa voimassa 
olevaa oikeutta.  

Voimassa olevassa laissa ja ehdotuksessa 
ei määritellä liike- eikä sijoitustoimintaa, joi-
den määrittely säätiölain soveltamisessa pe-
rustuu edelleen merkittävässä määrin vero- ja 
tukilainsäädäntöön ja muuhun säätiön toi-
mintaan sovellettavaan lainsäädäntöön ja  
-käytäntöön. Käytännössä säätiön harjoitta-
man toiminnan luonteen arviointi esimerkiksi 
verotuksessa voi esimerkiksi toimintaympä-
ristön muutoksista johtuen muuttua siten, että 
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lähtökohtaisesti koko ajan samalla tavalla 
harjoitettava toiminta voi muuttua tuloverot-
tomasta yleishyödyllisestä toiminnasta elin-
keinotoiminnaksi. Käytännössä säätiön sään-
nöissä määrätty tarkoitus ja toimintamuodot 
voivat olla sellaiset, että niiden mukainen 
toiminta voi olla verotuksessa elinkeinotoi-
mintaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi 
silloin, kun säätiön toimintamuotona on 
avustusten sijasta tai niiden rinnalla pääoma-
sijoittaminen säätiön tarkoitusta edistävään 
toimintaan.  

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksen mukaan mahdollisuu-
desta toimintamuotoihin välittömästi liitty-
vän liiketoiminnan harjoittamiseen ei enää 
tarvitse erikseen määrätä säännöissä. Muu-
tosta ehdotetaan sen vuoksi, että käytännössä 
toimintamuotojen mukaista toimintaa voi-
daan joissain oloissa pitää elinkeinotoiminta-
na. Lisäksi sijoitustoiminnan ja liiketoimin-
nan raja ei ole kaikilta osin selvä, mikä voi 
joissakin tapauksissa nykyisin vaikeuttaa sää-
tiön varsinaistakin toimintaa. Samasta syystä 
liiketoimintaa ja sijoitustoimintaa ei edel-
leenkään ehdoteta tarkemmin määriteltäväksi 
säätiölaissa, koska se ei ole välttämätöntä 
säätiölain ja säätiöiden toiminnan tarpeiden 
kannalta. Toisaalta siitä, että säätiön toiminta 
tulkitaan verolain tai muun lainsäädännön 
perusteella elinkeinotoiminnaksi, ei voi suo-
raan päätellä, että säätiölain kannalta tulkinta 
olisi sama. 

Muutosta ehdotetaan myös sen vuoksi, että 
nykyisen perustuslain 18 §:n mukaan elin-
keinovapaus on pääsääntö, josta poikkeami-
seen on oltava erityiset perusteet ja laissa 
säädettävien rajoitusten on oltava täsmällisiä 
ja tarkkarajaisia (mm. eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan lausunnot PeVL 31/2006 vp, 
PeVL28/2001 vp ja PeVL 9/2005). 

Koska säätiölainsäädännössä ei määritellä 
toiminnan yleishyödyllisyyttä, eikä sitä muu-
tenkaan edellytetä säätiölaissa, toiminnan 
luonteen uudelleen arviointi muun lainsää-
dännön perusteella ei vaikuta sen arviointiin, 
onko säätiön harjoittama toiminta säätiölain 
mukaista. Olosuhteista riippuen säätiön toi-
minta voi täyttää myös muussa lainsäädän-
nössä määritellyn liiketoiminnan tunnusmer-
kit. Säätiöiden toiminnan ja säätiölain kan-
nalta on olennaista, että säätiö voi harjoittaa 

sen tarkoituksen toteuttamiseksi säännöissä 
määriteltyä toimintaa riippumatta siitä, pide-
täänkö toimintaa muun lainsäädännön perus-
teella liiketoimintana vai ei. 

Liiketoimintaan voi voimassa olevaa käy-
täntöä vastaavasti liittyä tukielementti tarkoi-
tuksessa mainitulle kohderyhmälle, ja tava-
ran tai palvelun tuottamisesta perittävä kor-
vaus voi alittaa markkinahinnan. Myös kai-
ken liiketoiminnan harjoittamiseen sovelle-
taan lakiehdotuksen yleisiä säännöksiä sääti-
ön johdon velvollisuudesta huolellisesti edis-
tää säätiön tarkoitusta (4 §) ja velvollisuudes-
ta järjestää säätiön hallinto (3 luvun 2 §). 

Ehdotuksen mukaan säätiö voi toteuttaa 
tarkoitustaan yksinomaan liiketoimintaa har-
joittamalla, mikä vastaa voimassa olevaa la-
kia. Esimerkiksi vajaakuntoisten työllistämis-
tä edistävän säätiön toimintamuotona voi olla 
sellaisen liiketoiminnan harjoittaminen, jossa 
työllistetään vajaakuntoisia. 

Toimintamuotoihin välittömästi liittyvää 
liiketoimintaa voi olla esimerkiksi säätiön yl-
läpitämässä museossa tai palvelutalossa si-
jaitseva, pääasiassa museon tai palvelutalon 
asiakkaita palveleva kahvila-, ravintola- tai 
ruoka- tai juoma-automaattitoiminta ja mu-
seon kirjakauppa. Säätiön harjoittaman liike-
toiminnan arvonlisäverollisuus ei ole osoitus 
siitä, että tällainen liiketoiminta ei liittyisi lä-
heisesti säätiön sääntöjen mukaisiin toimin-
tamuotoihin. 

Pykälän 1 momentin mukaan säätiö voi 
harjoittaa myös sellaista muuta säännöissä 
mainittua liiketoimintaa, jolla rahoitetaan 
tarkoituksen toteuttamista.  

Toiminnan rahoittamiseksi harjoitettavasta 
liiketoiminnasta on ehdotuksen mukaan mai-
nittava säännöissä. Esimerkiksi apurahoja ja-
kava säätiö voi varojen keräämiseksi ja toi-
minnan rahoittamiseksi ylläpitää säännöissä 
mainittua liiketoimintaa. Vastaavasti toimin-
nallinen säätiö voi harjoittaa sääntömääräyk-
sen perusteella myös sellaista liiketoimintaa, 
jolla rahoitetaan varsinaista, toimintamuotoja 
koskevien sääntömääräysten mukaista toi-
mintaa.   

Ehdotuksen mukaan säätiön säännöissä ei 
tarvitse yksityiskohtaisesti määritellä harjoi-
tettavan liiketoiminnan laatua, vaikka niin 
voidaan tehdä. Säätiön säännöissä ei siten 
tarvitse tulevaa toimintaa ennakoiden ottaa 



 HE 166/2014 vp  
  

 

78 

sääntöihinsä kaikki mahdollisia liiketoimin-
nan muotoja, jotka saattavat tulla toiminnassa 
esiin. Ehdotus vastaa tältä osin yhdistyslakia 
(yhdistyslain 5 § ja Halila—Tarasti, Yhdis-
tysoikeus, 2011, s. 102).  

Hallituksen tai, jos säännöissä niin määrä-
tään, hallintoneuvoston, tehtävänä on päättää, 
mitä säännöissä sallittua liiketoimintaa sääti-
össä kulloinkin harjoitetaan toiminnan rahoit-
tamiseksi, jollei säännöissä muuta määrätä. 
Liiketoiminnan harjoittamiseen sovelletaan 
säätiön tarkoitusta, johtoa ja varainhoitoa 
koskevia säännöksiä samalla tavalla kuin 
6 §:ssä tarkoitettuun sijoitustoimintaan. Muu-
tosta ehdotetaan sen vuoksi, että sijoitustoi-
mintaa ja liiketoimintaa ei määritellä säätiö-
lainsäädännössä, eikä sitä ole määritelty 
muussakaan lainsäädännössä niin selvästi, et-
tä aina ennalta olisi selvää, että tietty säätiön 
varsinaisen toiminnan rahoitusjärjestely kat-
sotaan sijoitustoiminnaksi tai muuksi elin-
keinotoiminnaksi. Riippumatta siitä, miten 
asia säätiölaissa määritellään, esimerkiksi ve-
rotuksessa yhteisön tosiasiallinen toiminta 
arvioidaan verolainsäädännön perusteella. Se 
miten suunnitelmallisesti yksittäisen säätiön 
on harjoitettava tällaista liiketoimintaa, vaih-
telee vastaavalla tavalla, kuin mitä edellä 5 ja 
6 §:n kohdalla on todettu varainhoidon ja si-
joitustoiminnan suunnitelmallisuudesta.  

Säännöissä mainittu liiketoiminta toimin-
tamuotojen rahoittamiseksi voi olla välillä 
kannattamatonta, koska liiketoimintaan liit-
tyy erilaisia riskejä. Toisaalta tällaista muuta 
liiketoimintaa saa ehdotuksen mukaan har-
joittaa vain varsinaisen toiminnan rahoittami-
seksi, minkä vuoksi jatkuvasti tai muuten pi-
demmän aikaa kannattamattomasta liiketoi-
minnasta on luovuttava ja siihen sidotut varat 
on käytettävä säätiön tarkoituksen edistämi-
seen säännöissä määrättyjen toimintamuoto-
jen kautta. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiö voi yh-
tiöittää sekä tarkoituksensa toteuttamiseksi 
että toiminnan rahoittamiseksi harjoittamansa 
liiketoiminnan, jollei säännöissä toisin mää-
rätä. Ehdotus vastaa voimassa olevaa oikeut-
ta, vaikka voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa nimenomaista säännöstä. Liike-
toiminnan yhtiöittäminen voi perustua eri 
säätiöissä eri syihin. Säätiö voi yhtiöittää lii-
ketoiminnan esimerkiksi liiketoimintaan liit-

tyvien riskien rajoittamiseksi säätiön toimin-
nasta, toimintaan liittyvästä uudelleenorgani-
sointitarpeesta, liiketoiminnan myymiseksi 
taikka verotuksellisista syistä. Säätiö voi yh-
tiöittää myös käyttöomaisuuttaan (esimerkik-
si asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt). Nimen-
omaista säännöstä ehdotetaan selvyyden 
vuoksi. 

8 §. Lähipiiri. Pykälässä säädetään säätiön 
lähipiiristä, jolle annettavia taloudellisia etuja 
koskee edellä 2 §:ssä ehdotettu kielto. Sääti-
ön tarkoituksena ei voi olla taloudellisen 
edun tuottaminen pykälässä säädettyyn sääti-
ön lähipiiriin kuuluville. 

Lähipiirisääntelyn tarkoitus on rajoittaa 
mahdollisuuksia toimiin, jotka poikkeavat 
säätiön tarkoituksesta ja sen edistämiseksi 
säännöissä määrätyistä toimintamuodoista. 
Usein 2 §:ssä tarkoitetun kiellon vastaisten 
taloudellisten etujen antaminen myös louk-
kaa säätiön velkojien oikeuksia. Rajoituksen 
tehokkuus riippuu siitä, miten hyvin lähipii-
rin määritelmä kattaa ne tahot, joiden saamat 
taloudelliset edut tuottavat ainakin välillisesti 
etua myös säätiön johdon jäsenille, henkilös-
tölle tai säätiön tilintarkastajalle. Tämän 
vuoksi lähipiirimääritelmää ehdotetaan sel-
vennettäväksi ja laajennettavaksi siten, että 
se kattaa voimassa olevaa lakia paremmin 
käytännössä ilmenevät säätiöiden perusta-
mistilanteet ja säätiöiden ja niiden konserni-
en organisointimallit sekä perhe- ja lähisuku-
laisuussuhteiden kehityksen.  

Toisaalta ei ole tarpeen säilyttää voimassa 
olevan lain 10 §:n 2 momentista ilmenevää 
laajempaa erityistä lähipiirin määritelmää, jo-
ta on sovellettu vain lähipiirilainojen anta-
miskieltoon. Viimeksi mainitun säännöksen 
perusteella lähipiiriin kuuluvat muun muassa 
kaikki säätiön kanssa samaan konserniin 
kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden työn-
tekijät sekä säätiön ja tytär- ja osakkuusyhti-
öiden kirjanpidon ja varainhoidon päivittäi-
siin tehtäviin osallistuvat vaikka heillä ei 
käytännössä voisi olla mitään mahdollisuuk-
sia vaikuttaa kiellettyjen lähipiirietujen an-
tamiseen. Voimassa olevan lain lainananto-
kiellon kohteena olevan henkilöpiirin määrit-
telyn mallina on näiltä osin käytetty säätiön 
ja muun kirjanpitovelvollisen tilintarkastajan 
esteellisyyttä koskevia säännöksiä, joilla on 
muu tavoite kuin säätiölain lähipiirisäännös-
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ten tavoitteita (ks. voimassa olevan tilintar-
kastuslain 25 §, joka vastaa tältä osin sisällöl-
tään aiemman tilintarkastuslain, 936/1994, 
säännöstä).  

Ehdotettava lähipiirietujen antamiskielto ja 
toimintakertomuksessa lähipiiritoimista an-
nettavat tiedot on määritelty siten, että vaa-
timukset koskevat henkilöitä, jotka voivat 
käytännössä vaikuttaa kiellettyjen etujen an-
tamiseen. Tästä syystä lähipiiriin ei ehdotuk-
sen mukaan lueta esimerkiksi säätiön ja sen 
konserniyhteisöjen ja -säätiöiden kaikkia 
työntekijöitä eikä säätiön kirjanpidon ja va-
rainhoidon suorittavissa tehtävissä olevien 
perheenjäseniä ja lähisukulaisia. Ehdotuksen 
mukaan lähipiiriin kuuluvat säätiön toimi-
vaan johtoon kuuluvat työntekijät ja näiden 
perheenjäsenet ja lähisukulaiset. 

Ehdotetussa lähipiirin määritelmässä ei ole 
otettu huomioon kaikkia mahdollisia säätiön 
toiminnan organisaatio- ja toimintamalleja, 
koska lähipiirimääritelmän on oltava niin 
selvä, että säätiön johtoon kuuluvat, säätiön 
henkilöstö ja muut säätiön puolesta toimivat 
ja toimien vastapuolet voivat käytännössä 
soveltaa määritelmää päivittäisessä toimin-
nassa. Määritelmä ei koske muun kuin lakiin 
perustuvan toimielimen jäsenenä tai työsuh-
teessa säätiön toimintaan osallistuvia eikä 
säätiön ulkoistamien toimien palveluntarjo-
ajia ja näiden palveluksessa olevia. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi apurahasäätiössä apu-
rahojen jakopäätöksiä valmistelevan tieteelli-
sen tai taiteellisen neuvoston jäsenet ja sijoi-
tuspäätökset valmistelevan tai toteuttavan si-
joitusneuvoston jäsenet sekä ulkoistettua hal-
lintopalvelua säätiölle tarjoavat yritykset ja 
niiden johto.  

Voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 
vastaava rajoitus koskee säätiön toimihenki-
löitä, joita ei ole määritelty voimassa olevas-
sa laissa, sen esitöissä (HE 4/1964 vp ja HE 
89/1985 vp) eikä oikeuskirjallisuudessa. 
Työoikeudessa ja yleiskielessä toimihenkilöl-
lä tarkoitetaan (tässä: säätiöön) työsuhteessa 
olevaa ihmistä. Säätiörekisterikäytännössä 
toimihenkilöinä on kuitenkin saatettu pitää 
säätiön johdon ja työntekijöiden lisäksi muita 
säätiön toimintaan osallistuvia, kuten luotta-
mus- tai sopimussuhteisia asiantuntijoita. 
Ehdotuksen mukaan hallituksen on huoleh-
dittava johdon tehtäviä koskevien yleisten 

säännösten (luvun 4 § ja 3 luvun 2 §) perus-
teella säätiön hallinnon, toiminnan ja sisäisen 
valvonnan järjestämisestä siten, että luotta-
mus- ja sopimussuhteiset henkilöt eivät voi 
olla päättämässä itselleen tulevista vastik-
keettomista taloudellisista eduista ja että näi-
den palveluksista maksettavat palkkiot eivät 
ylitä käypää hintaa. Säätiön säännöissä ja 
toimielinten päätöksillä voidaan edelleen laa-
jentaa lähipiirirajoitusten soveltamisalaa si-
ten, että esimerkiksi toimintakertomustieto-
jen antaminen lähipiiritoimista koskee myös 
laajennettua lähipiiriä ja että säätiön johdon 
jäsenten vahingonkorvausvastuu laajemman 
lähipiirin kanssa tehdystä toimesta aiheutu-
vasta vahingosta vastaa laissa säänneltävän 
suppeamman lähipiirin kanssa tehdystä toi-
mesta aiheutuvan vahingon korvaamisen 
edellytyksiä (mm. sovelletaan tuottamusolet-
tamaa). 

Ehdotettu sääntelytapa vastaa aiempaa 
osuuskuntalakia ja aiempaa osakeyhtiölakia. 
Voimassa olevassa osakeyhtiölaissa ja 
osuuskuntalaissa nimenomainen lähipii-
risääntely koskee jatkuvasti vain tilinpäätös- 
ja toimintakertomusvaatimuksia, minkä 
vuoksi lähipiiri on määritelty yleisemmin kir-
janpitolainsäädännön ja kansainvälisten tilin-
päätösvaatimusten mukaisesti. Lisäksi lähi-
piirimääritelmää sovelletaan osakeyhtiölaissa 
ja osuuskuntalaissa lähipiiritoimella aiheute-
tun vahingon korvaamista koskevaan kään-
nettyyn todistustaakkaan. Aiemmassa osuus-
kuntalaissa lähipiirimääritelmä on lakiehdo-
tusta vastaavasti konkreettisempi ja rajatum-
pi, koska osuuskuntalaissa rajoitettiin kaa-
vamaisesti lainan antamista lähipiiriin kuulu-
valle. Uudessa osuuskuntalaissa on luovuttu 
lainanantorajoituksesta ja lisätty tilinpäätös- 
ja toimintakertomusvaatimuksia osakeyhtiö-
lakia vastaavasti. Säätiölaissa on edelleen 
tarpeen säilyttää nimenomainen taloudellis-
ten etujen antamiskielto ja sen toteutumista 
edistävä yksityiskohtainen lähipiirisääntely, 
koska säätiöllä ei ole osakeyhtiön ja osuus-
kunnan osakkaita ja jäseniä vastaavia omista-
jia, eikä uuteenkaan säätiölakiin ehdoteta 
osakeyhtiö- ja osuuskuntalainsäädäntöä vas-
taavia velkojiensuojasäännöksiä varojen käy-
tön osalta. 

Säätiön ei tarvitse järjestää kattavaa, ajan-
tasaista lähipiirirekisteriä ehdotettavien sään-



 HE 166/2014 vp  
  

 

80 

nösten noudattamiseksi eikä säätiön oleteta 
olevan tietoinen esimerkiksi säätiön johtoon 
kuuluvien sukulaisuus- ja omistussuhteista. 
Kuten luvun 2 §:n perusteluista ilmenee, ta-
loudellisen edun antamisen kielto koskee 
vain sellaisia kokonaan tai osittain vastik-
keettomia taloudellisia etuja, jotka eivät ole 
muiden säätiön toimintamuotojen kohteena 
olevien saatavana samoilla ehdoilla. Säätiön 
kannalta epätavallisen tukitoimenpiteen koh-
dalla säätiön johdolla voi olla yleisen lojali-
teetti- ja huolellisuusvelvollisuuden (4 §) pe-
rusteella velvollisuus erikseen selvittää, kuu-
luuko tuen saaja säätiön lähipiiriin esimer-
kiksi sukulaisuus- tai omistussuhteiden kaut-
ta. Ehdotuksen lähtökohtana on, että vastik-
keettoman taloudellisen edun saajan on itse 
otettava huomioon lähipiirisuhde sillä uhalla, 
että tukea voidaan myöhemmin vaatia takai-
sin sillä perusteella, että säätiön edustajat 
ovat ylittäneet kelpoisuutensa. Säätiön joh-
don selonottovelvollisuutta ja säätiön toi-
menpiteen osapuolena olevan lähipiiriläisen 
asemaa käsitellään yksityiskohtaisesti luvun 
4 §:n perusteluissa. 

Lakiehdotuksen 5 luvun 2 §:n mukaan sää-
tiön toimintakertomuksessa on annettava tie-
toja säätiön 1 luvun 8 §:n 1 momentin 1—
4 ja 6 kohdassa tarkoitetuille lähipiiriläisille 
antamista avustuksista, muista vastikkeetto-
mista eduista ja muista säätiön ja mainitun 
lähipiirin välisistä taloudellisista toimista. 
Toimintakertomuksessa tarvitsee antaa tieto-
ja esimerkiksi säätiön ja sen konserniyrityk-
sen johdon kuuluvan perheenjäsenien eduista 
ja muista taloudellisista toimista säätiön 
kanssa, mutta ei vastaavia tietoja muiden su-
kulaisten osalta. Toisaalta vahingonkorvaus-
vastuun kohdalla sovelletaan ehdotettua tuot-
tamusolettamaa myös siinä tapauksessa, että 
vahingon aiheuttaneen edun saaja on mainit-
tu muu sukulainen (8 luvun 1 §:n 3 moment-
ti).  

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan lähipiirin 
laajentamista voimassa olevan lain 5 §:n 
3 momenttiin verrattuna siten, että momentin 
1 kohdan mukaan lähipiiriin kuuluvat säätiön 
perustajan lisäksi säätiössä määräysvaltaa 
käyttävä taho sekä säätiön, sen perustajana 
olevan ja siinä määräysvaltaa käyttävän oi-
keushenkilön tytäryhteisö ja -säätiö.  Perusta-
jana ja määräysvallan käyttäjä voi olla ihmi-

nen tai oikeushenkilö. Ihmisen määräysval-
lassa olevat muut yhteisöt ja säätiöt tulevat 
lähipiirimääritelmän piiriin momentin 5 koh-
dan perusteella, joten lähipiirimääritelmää 
sovelletaan oikeushenkilöiden välistä kon-
sernisuhdetta vastaavasti myös ihmisen mää-
räysvallassa olevaan toiseen yhteisöön ja sää-
tiöön, joka on säätiön perustaja tai käyttää 
säätiössä määräysvaltaa. Määräysvallalla tar-
koitetaan esimerkiksi säätiön sääntöihin tai 
sopimukseen perustuvaa oikeutta nimittää yli 
puolet säätiön hallituksen tai hallintoneuvos-
ton jäsenistä. Ehdotuksen mukaan säätiön lä-
hipiiriin kuuluu myös säätiön perustajana ja 
määräysvallan käyttäjänä oleva oikeushenki-
lö, jos sen omistajilla tai jäsenillä on oikeus 
oikeushenkilön varojen jaossa (2 momentin 
1 kohta). Tällaisia yhteisöjä ovat yleensä 
esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta, avoin 
yhtiö, kommandiittiyhtiö, asunto-osakeyhtiö 
ja vastaavat ulkomaiset yhteisömuodot. Va-
rojen jaolla tarkoitetaan yhteisön toiminnan 
aikaista ja purkautumisen yhteydessä suori-
tettavaa varojen jakoa. Toisaalta lähipiiriin 
kuuluvana ei pidetä yhteisöä, jonka jäsenillä 
ei ole oikeutta yhteisön varoihin lain perus-
teella. Tällaisia yhteisöjä ovat muun muassa 
valtio, kunta ja muut julkisoikeudelliset yh-
teisöt sekä yleensä rekisteröity yhdistys ja 
rekisteröity säätiö. Vaikka osakeyhtiön yhtiö-
järjestyksessä voidaan määrätä, ettei osake 
tuota oikeutta varojen jakoon eikä oikeutta 
purkautuvan yhtiön nettovaroihin, tällaista 
yhtiötä pidetään lähtökohtaisesti lähipiiriin 
kuuluvana, sillä yhtiöjärjestyksen määräystä 
voidaan yleensä muuttaa vapaasti osakkeen-
omistajien päätöksellä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan ja 2 mo-
mentin 1 kohdan perusteella säätiön lähipii-
riin kuuluu myös sellainen säätiössä määrä-
ysvaltaa käyttävän yhteisön tytäryhteisö (sää-
tiön sisaryhteisö), jonka omistajilla tai jäse-
nillä on oikeus yhteisön varojen jaossa. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa sään-
nöstä, jota ehdotetaan 1 momentin 1 kohdan 
pääsäännön kiertämisen estämiseksi. Säännös 
ei estä säätiötä rahoittamasta tavanomaisin 
kaupallisin ehdoin tytäryhtiöitään. Tytäryhti-
ön rahoittamisen osalta lähipiirisääntely voi 
tulla sovellettavaksi lähinnä siinä tapaukses-
sa, että säätiön antama rahoitus tuottaisi ta-
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loudellista etua lähinnä tytäryhtiön vähem-
mistöosakkaille tai velkojille. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että säätiön perustajana olevan yhteisön 
osalta lähipiirisääntelyn soveltamisalaa ehdo-
tetaan tarkennettavaksi tukisäätiöiden perus-
tamismenettelyn selventämiseksi. Voimassa 
olevan lain aikana on ollut tavanomaista ja 
hyväksyttävää, että esimerkiksi rekisteröity 
yhdistys perustaa yhdistystä ja sen toimintaa 
tukevan säätiön tai että yksi tai useampi kun-
ta perustaa rekisteröitävän säätiön huolehti-
maan jostakin kunnan toimialaan kuuluvasta 
tehtävästä. Voimassa olevan lain lähipii-
riedun antamiskiellon vuoksi tällaiset säätiöt 
on jouduttu perustamaan siten, että muodolli-
sena perustajana on joku muu kuin säätiön 
perustamisesta aloitteen tehnyt ja säätiön ra-
hoittava taho. Toisaalta on edelleen aiheellis-
ta sisällyttää lähipiiriin sellaiset perustajayh-
teisöt, joiden omistajat ja jäsenet hyötyvät 
perustajan saamista eduista perustajayhteisön 
osakkeen, osuuden ja yhtiöosuuden omistuk-
sen kautta. Edelleen on myös tarpeen sovel-
taa lähipiirisääntelyä säätiön perustajana ole-
van yhdistyksen tai säätiön johdon jäseniin ja 
tilintarkastajiin henkilökohtaisesti (ks. mo-
mentin 2 kohta).  

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
myös siten, että ehdotuksen mukaan lähipii-
riin kuuluisi perustajan lisäksi olemassa ole-
vassa säätiössä määräysvaltaa käyttävä yhtei-
sö, jonka omistajat tai jäsenet ainakin välilli-
sesti hyötyisivät säätiön yhteisölle antamasta 
vastikkeettomasta taloudellisesta edusta. Se-
kä voimassa olevan että ehdotettavan säätiö-
lain mukaan säätiön säännöissä voi vapaasti 
määrätä siitä, mikä taho valitsee säätiön hal-
lituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Muu-
toksen tarkoitus on täydentää lähipiirisäänte-
lyä käytännön olosuhteiden huomioon otta-
miseksi. 

Momentin 2 kohdan perusteella säätiön lä-
hipiiriin kuuluvat säätiön, sen perustajana 
olevan ja säätiössä määräysvaltaa käyttävän 
oikeushenkilön ja näiden tytäryhteisön ja  
-säätiön johdon jäsenet, vastuunalainen yh-
tiömies ja tilintarkastaja. Kunkin tässä tarkoi-
tetun yhteisön ja säätiön johdon jäsenyys 
määräytyy oikeushenkilömuotoa koskevan 
lainsäädännön perusteella. Tämän kohdan 
perusteella lähipiiriin kuuluvat myös sellai-

sen säätiön perustajana tai määräysvallan 
käyttäjänä olevan yhdistyksen, säätiön tai 
muun yhteisön johto ja tilintarkastajat, jota ei 
pidetä lähipiiriläisenä edellä mainitun 2 mo-
mentin 1 kohdan perusteella. Säännös koskee 
siten esimerkiksi säätiön perustajana olevan 
yhdistyksen hallituksen jäseniä ja tilintarkas-
tajaa henkilökohtaisesti. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Muutosta ehdotetaan sen vuoksi, 
että lähipiirimääritelmässä otettaisiin huomi-
oon nykyistä paremmin tilanne, jossa perus-
tajana tai määräysvallan käyttäjänä on toinen 
yhteisö tai säätiö. Pykälän 2 momentista seu-
raa, että toinen yhdistys tai säätiö voi suo-
raan, ilman välikäsiä, päättää ja toteuttaa 
esimerkiksi sellaisen uuden tukisäätiön pe-
rustamisen, jota pidetään nykyisinkin hyväk-
syttävänä.  

Momentin 3 kohdan perusteella lähipiiriin 
kuuluu myös säätiön työsuhteinen asiamies, 
toiminnanjohtaja ja muu säätiön työsuhteinen 
johtaja. Muilla työsuhteisilla johtajilla tarkoi-
tetaan säätiön asiamiehen lisäksi muita sääti-
ön toimintoja johtavia toimihenkilöitä, kuten 
säätiön johtoryhmän jäseniä ja talous-, hallin-
to-, henkilöstö-, sijoitus-, liiketoiminta-, 
markkinointi- ja viestintäjohtajaa. 

Momentin 4 kohdan perusteella lähipiiriin 
kuuluvat myös 1—3 kohdassa mainittujen 
ihmisten perheenjäsenet. Momentin 5 kohdan 
perusteella lähipiiriin kuuluvat 1—3 kohdas-
sa mainittujen ihmisten muut lähisukulaiset. 
Perheenjäsenistä ja muista lähisukulaisista 
säädetään eri kohdissa sen vuoksi, että ehdo-
tuksen mukaan velvollisuus antaa toiminta-
kertomuksessa tietoja lähipiiriläisen saamista 
eduista ja muista taloudellisista toimista sää-
tiön ja lähipiiriläisen välillä koskee vain per-
heenjäseniä (5 luvun 2 §:n 2 momentin 
2 kohta). Toisaalta säätiön toimiin sekä per-
heenjäsenten että muiden sukulaisten kanssa 
voi tulla sovellettavaksi vahingonkorvaus-
velvollisuuteen sovellettava tuottamusolet-
tama (8 luvun 1 §:n 3 momentti) ja rangais-
tussäännös laittomasta varojenjaosta (10 lu-
vun 1 §). 

Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan lä-
hipiiriin kuuluvat myös edellä mainittujen 
ihmisten määräysvallassa olevat muut yhtei-
söt ja säätiöt. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä, jota ehdotetaan lähipii-
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risääntelyn tehostamiseksi pykälän peruste-
luiden alussa mainituista syistä. 

Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan perheen-
jäsenellä ja lähisukulaisella tarkoitetaan ih-
misen   

- vanhempaa, isovanhempaa ja tämän van-
hempaa, sisarusta ja sisar- ja velipuolta; sekä  

- edellä 1 momentin 1—3 kohdassa ja edel-
lä tässä kohdassa tarkoitetun ihmisen avio-
puolisoa ja avopuolisoa sekä puolison van-
hempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa, 
lasta ja tämän jälkeläistä. 

Avopuolisoilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka 
elävät avioliitonomaisessa suhteessa. Rekis-
teröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan 
aviopuolisoon (laki rekisteröidystä parisuh-
teesta, 950/2001, 8 §:n 4 momentti). 

Pykälän 4 momentin mukaan tytäryhteisöl-
lä ja -säätiöllä tarkoitetaan kirjanpitolain 
1 luvun 6 §:n mukaista tytäryritystä ja mää-
räysvallalla tarkoitetaan kirjanpitolain 1 lu-
vun 5 §:ssä säädettyä vastaavaa määräysval-
taa. 

9 §. Tukisäätiö ja sukusäätiö.  Pykälässä 
säädetään poikkeuksista 2 §:n 1 momentissa 
säädettyyn lähipiirikieltoon. Poikkeus koskee 
ensiksikin säätiötä, jonka säännöissä määrät-
ty tarkoitus on edun tuottaminen sellaiselle 
säätiölle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, 
jonka omistajilla, jäsenillä tai muilla edun-
saajilla ei ole oikeutta tuen saajan varoihin 
(tukisäätiö). Toiseksi poikkeus koskee säätiö-
tä, jonka joiden sääntöihin perustuva tarkoi-
tus on edun tuottaminen perustajan perheen 
tai suvun jäsenille (sukusäätiö). Lisäksi ehdo-
tetaan, että tuki- tai sukusäätiötoimintaa saa 
harjoittaa vain sääntöjen mukaisilla toimilla 
ja tuen kohteet on määriteltävä säännöissä. 
Poikkeuksia sovelletaan vain pykälässä tar-
koitetun sääntöjen mukaisen tuen antami-
seen. Poikkeuksia ei siten sovelleta edun 
tuottamiseen muille säätiön lähipiiriin kuulu-
ville tai muuten kuin säännöissä määrättyjen 
toimintamuotojen mukaisesti. Tämän vuoksi 
esimerkiksi sääntöjen perusteella vain tu-
kisäätiönä pidetty säätiö ei saa antaa lähipii-
rietuja perustajan sukulaisille, ja toisaalta su-
kusäätiö ei voi tukea säätiön perustajana ole-
vaa toista yhteisöä tai säätiötä.  

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia 
nimenomaisia säännöksiä, mutta käytännössä 
tukisäätiötoiminta on varsin yleistä ja uusia 

tukisäätiöitä perustetaan. On myös olemassa 
vanhoja sukusäätiöitä, jotka toimivat edel-
leen. Edellä yleisperusteluissa esitetyistä 
syistä ei ole tarpeen kieltää tällaisten säätiöi-
den perustamista. Ehdotettu sääntely selven-
tää tuki- ja sukusäätiöiden toiminnan pelin-
sääntöjä ja lisää tällaisen toiminnan avoi-
muutta.  

Pykälän 1 momentin mukaan luvun 2 §:ssä 
säädettyä kieltoa edun tuottamisesta lähipii-
riin kuuluvalle ei sovelleta silloin, kun sääti-
ön säännöissä määrätty tarkoitus on edun 
tuottaminen sellaiselle säätiön perustajana tai 
määräysvallan käyttäjänä olevalle säätiölle 
tai yhteisölle, jonka omistajilla, jäsenillä tai 
muilla edunsaajilla ei ole oikeutta tuen saajan 
varoihin. Poikkeuksen perusteella esimerkik-
si aatteellisen yhdistyksen määräysvallassa 
oleva säätiö voi tukea yhdistyksen täysin 
omistaman koulurakennusta ylläpitävän kiin-
teistöosakeyhtiön tai koulutoimintaa harjoit-
tavan osakeyhtiön toimintaa, jos säätiön 
säännöissä mainittuna tarkoituksena on täl-
laisen koulutoiminnan tukeminen. Oikeudella 
tuensaajan varoihin tarkoitetaan esimerkiksi 
osakeyhtiölakiin tai osuuskuntalakiin perus-
tuvaa oikeutta osinkoon tai ylijäämään, osa-
ke- tai osuuspääoman palautukseen pääomaa 
alennettaessa tai omia osakkeita tai osuuksia 
hankittaessa sekä oikeutta purkautuvan yhtei-
sön pääoman ja säästön jaossa sekä henkilö-
yhtiön yhtiömiehen oikeutta yhtiön varoihin. 
Tässä oikeudella tuensaajan varoihin tarkoi-
tetaan myös muuta tuen saajan sääntöihin, 
yhtiösopimukseen tai yhtiöjärjestykseen pe-
rustuvaa taloudellista oikeutta yhteisössä tai 
säätiössä, kuten asunto-osakeyhtiön osak-
kuuden tuottamaa osakehuoneiston hallinta-
oikeutta. Oikeus tuensaajan varoihin voi pe-
rustua myös sopimukseen, kuten sellaiseen 
lainasopimukseen, joka tuottaa oikeuden tu-
ensaajan tuloihin tai tulokseen. Oikeutena tu-
ensaajan varoihin ei pidetä tavanomaisia vel-
ka-, vuokra- ja muita sopimuksia. Myös tu-
kisäätiön sen perustajalle ja määräysvallan 
käyttäjälle antamasta tuesta ja muista talou-
dellisista toimista on annettava tiedot toimin-
takertomuksessa siten kuin 5 luvun 2 §:ssä 
ehdotetaan. Tässä pykälässä tarkoitettuun tu-
kisäätiötoimintaan ei sovelleta 10 luvun 1 §:n 
säännöksiä laittomasta varojenjaosta. 
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Pykälän 2 momentissa säädetään sukusää-
tiöstä, jonka sääntöjen mukainen tarkoitus on 
edun tuottaminen perustajan perheenjäsenille 
tai laajemmin perustajan sukulaisille. Tällai-
nen määräys on käytännössä otettava säätiön 
sääntöihin jo perustamisvaiheessa, koska 
myöhemmin säätiön tarkoitusta ei voi muut-
taa sukusäätiöksi (ks. 6 luvun 2 §). Toisaalta 
sukusäätiön tarkoituksen voi muuttaa ylei-
semmäksi sen jälkeen, kun ei enää ole sellai-
sia perustajan sukulaisia, joiden tukeminen 
on ollut säätiön alkuperäinen tarkoitus. Per-
heenjäsenelle tarkoitetaan 8 §:ssä määriteltyä 
perheenjäsentä. Sukulaisilla tarkoitetaan 
8 §:ssä tarkoitettujen lähisukulaisten lisäksi 
muita sukulaisia. Myös sukusäätiön perusta-
jan perheenjäsenille ja lähisukulaisille anta-
masta tuesta ja muista taloudellisista toimista 
on annettava tiedot toimintakertomuksessa 
siten kuin 5 luvun 2 §:ssä ehdotetaan säädet-
täväksi. Tässä pykälässä tarkoitettuun tu-
kisäätiötoimintaan ei sovelleta 10 luvun 1 §:n 
säännöksiä laittomasta varojenjaosta. 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 §:n 1 mo-
mentissa säädettyä lähipiirikieltoa ei sovelle-
ta siltä osin kuin tukisäätiö tai sukusäätiö 
tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua 
säätiön säännöistä ilmeneville tämän pykälän 
1 tai 2 momentissa tarkoitetuille ihmisille, 
yhteisöille ja säätiöille. Tukisäätiö voi siten 
antaa 2 §:ssä tarkoitettua taloudellista etua 
perustajana olleelle tai määräysvaltaa käyttä-
välle säätiölle tai yhteisölle vain säännöissä 
määrättyjen toimintamuotojen rajoissa. Li-
säksi tukisäätiöönkin sovelletaan 2 §:n 
1 momentissa säädettyä lähipiiriedun anta-
miskieltoa siten, että tukisäätiö ei saa tuottaa 
etua muulle kuin tämän pykälän 1 momentis-
sa mainituille, säännöistä ilmenevälle lähipii-
riläiselle. Vastaavasti sukusäätiö voi tukea 
perustajan perheen ja suvun jäseniä vain 
sääntöjen toimintamuotojen rajoissa ja su-
kusäätiöön sovelletaan 2 §:n 1 momentin 
kieltoa muille 8 §:ssä tarkoitetuille lähipiiri-
läisille annettavien etujen osalta.  

 
2 luku Säätiön perustaminen 

Luvussa säädetään säätiön perustamisesta. 
Luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään perustamiskir-
jalla perustettavasta säätiöstä ja perustamis-
kirjan sisällöstä, 3 §:ssä säätiön sääntöjen 

vähimmäissisällöstä, 4 §:ssä kolmen ensim-
mäisen vuoden toimintasuunnitelmasta, talo-
usarviosta ja rahoitussuunnitelmasta, 5 §:ssä 
säätiön nimestä, 6—8 §:ssä testamenttisääti-
ön perustamismenettelystä, 9 §:ssä pääoma-
sitoumuksen käsittelemisestä säätiön kirjan-
pidossa ja saamisen kuittaamisesta pää-
omasitoumusta vastaan, 10 ja 11 §:ssä sääti-
ön ilmoittamisesta rekisteröitäväksi, 12 §:ssä 
rekisteröimisen oikeusvaikutuksista, 13 ja 
14 §:ssä toiminnasta ennen rekisteröintiä se-
kä 15 §:ssä perustamisen raukeamisesta. 

Ehdotus poikkeaa perustamismenettelyä 
koskevista voimassa olevan lain 1 luvun 
säännöksistä lähinnä siten, että ehdotuksessa 
selvennetään perustajien välisiä suhteita re-
kisteröintiä edeltävänä aikana, selvennetään 
ja helpotetaan säätiön perustamista testamen-
tilla, sallitaan tietyin edellytyksin määrätar-
koitusrahaston perustaminen testamenttiin 
perustuvan itsenäisen säätiön sijasta, sääntö-
jen vähimmäissisältöä koskevia vaatimuksia 
vähennetään ja lakiin lisätään sääntökäytän-
töä vastaavia olettamasääntöjä, säätiön apu-
toiminimen voi rekisteröidä myös säätiöre-
kisteriin ja perustettavan säätiön on laaditta-
va toiminta- ja rahoitussuunnitelmat ja talo-
usarvio kolmeksi ensimmäiseksi vuodeksi. 
Säätiön rekisteröintiä jossain määrin nopeut-
tava uudistus on säätiön erillisestä perusta-
mislupamenettelystä luopuminen. Perusta-
mista koskevaa sääntelyä on lisäksi selven-
netty monelta osin voimassa olevaan lakiin 
nähden ja menettelytapoihin on tehty useita 
teknisiä muutoksia. 

Ehdotuksen mukaan säätiö voidaan voi-
massa olevaa lakia vastaavasti perustaa pe-
rustajan elinaikana perustamiskirjalla (voi-
massa olevassa laissa säädekirja) tai perusta-
jan kuoleman jälkeen testamentin määräyk-
sen perusteella. Ehdotuksen mukaan säätiön 
voidaan perustaa myös suullisella hätätilates-
tamentilla, miltä osin ehdotus poikkeaa sisäl-
löltään voimassa olevasta laista. Testamentin 
tekemisen osalta sovelletaan edelleen, mitä 
perintökaaressa on testamentin tekemisestä 
säädetty. Perustamiskirjan ja testamenttimää-
räyksen sisältöä koskevia vaatimuksia on eh-
dotuksessa selvennetty ja tarkennettu.  

Voimassa olevaa lakia vastaavasti säätiön 
perustaminen ei edellytä nimenomaista pe-
rustamiskokousta eikä kaikkien perustajien 
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edellytetä olevan yhtä aikaa läsnä perusta-
miskirjaa allekirjoitettaessa. Perustajat voivat 
sopia perustamiskirjan laatimisesta ja allekir-
joittamisesta sopivaksi katsomallaan tavalla. 
Ehdotuksen mukaan perustajien on huoleh-
dittava perustamiskirjan ja sääntöjen laatimi-
sesta, mikä poikkeaa voimassa olevan lain 
1 luvun 3 §:n 1 momentista. Kun kaikki pe-
rustajat ovat allekirjoittaneet perustamiskir-
jan, alkaa säätiön johdon toimikausi ehdotuk-
sen mukaan. Säätiölle valitun johdon on huo-
lehdittava siitä, että säätiö ilmoitetaan rekis-
teröitäväksi säätiörekisteriin.. 

Ehdotuksella muutetaan perustajien välisiä 
suhteita ennen säätiön rekisteröintiä. Voi-
massa oleva laki on perustunut lähtökohdalle, 
että perustaja voi luopua antamastaan perus-
pääomasitoumuksesta muita perustajia kuu-
lematta säätiön rekisteröintiin asti. Ehdotuk-
sen mukaan perustajien välisiin suhteisiin 
ennen säätiön rekisteröimistä sovelletaan 
yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Eh-
dotuksen mukaan perustaja voi luopua pe-
ruspääomasitoumuksesta ja säätiön perusta-
misesta ennen säätiön rekisteröintiä vain, jos 
osapuolet niin sopivat tai perustaja on varan-
nut perustamiskirjassa yksipuolisen oikeuden 
vetäytyä peruspääomasitoumuksesta ja sääti-
ön perustamisesta. Myös perustamiskirjan 
liitteenä olevia sääntöjä voidaan muuttaa pe-
rustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen 
vain, jos osapuolet niin sopivat.  

Säätiön perustamisen yleisistä edellytyksis-
tä säädetään ehdotuksen 1 luvussa. Säätiön 
rekisteröiminen edellyttää, että säätiön tar-
koituksena ei ole liiketoiminnan harjoittami-
nen eikä taloudellisen edun tuottaminen 1 lu-
vun 8 §:ssä säädetylle lähipiirille. Lähipiirin 
käsitettä selvennetään voimassa olevaan la-
kiin verrattuna. Sääntöperintösäännöstön 
kiertämistä koskevalla voimassa olevan lain 
5 §:n 3 momentin kiellolla ei ole ollut käy-
tännön merkitystä perintökaaren säännösten 
kehittymisen johdosta, joten tästä rajoituk-
sesta ehdotetaan luovuttavaksi. Voimassa 
olevaa lakia vastaavasti säätiön peruspää-
omaksi voidaan luovuttaa tuloa tuottamatto-
mia varoja, varojen luovuttamisen ehdot voi-
vat olennaisesti vähentää varojen käypää ar-
voa säätiön kannalta eikä säätiölakiin ehdote-
ta osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia vastaa-
via varojenjaon rajoituksia. Näistä syistä ei 

ole tarpeen ehdottaa uuteenkaan lakiin eri-
tyissäännöksiä peruspääoman maksamisesta 
muulla omaisuudella kuin rahalla (apport-
tiomaisuus).  

Ehdotuksen mukaan sääntöjen pakollisia 
määräyksiä ovat säätiön nimi, kotipaikka, 
tarkoitus, toimintamuodot sekä määräys siitä, 
miten jäljellä olevat varat käytetään säätiön 
purkamista ja lakkauttamista koskevassa ti-
lanteessa. Jos säätiöllä on tai voi olla toimi-
tusjohtaja, siitä on määrättävä säännöissä. Jos 
säätiöllä on hallintoneuvosto, tulee tästä mää-
rätä säännöissä. Säätiön pakollisista toimie-
limistä ja niiden päätöksenteosta, edustami-
sesta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastajasta se-
kä sääntöjen muuttamista, säätiön purkamista 
ja säätiön lakkauttamista koskevasta päätök-
sestä ehdotetaan muualle lakiin vähimmäis-
vaatimuksia ja olettamasäännöksiä, minkä 
vuoksi näistä voimassa olevan lain 1 luvun 
4 §:n 1 momentin 4—8 kohtaa vastaavista 
seikoista tarvitsee määrätä säätiön säännöissä 
vain, jos olettamasäännöistä poiketaan. Ole-
massa olevien säätiöiden säännöissä on olet-
tamasäännösten kattamista asioista tarkem-
mat määräykset, joita ei tarvitse muuttaa uu-
den lain vuoksi. Ehdotetut olettamasäännöt 
perustuvat selvitykseen säätiöiden sääntökäy-
tännöstä ((OMSO 47/2012) 
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkai
sut/julkaisuarkisto/1354109655883.html) 

Olettamasääntöjen lisääminen ja pakollis-
ten sääntömääräysten vähentäminen on pe-
rusteltu yleisperusteluiden 2.6.1 kohdassa. 

Olettamasääntöjen lisäksi laissa on määrä-
tyissä asioissa asetettu pakottavia säännöksiä, 
joista ei voi poiketa sääntöjen määräyksellä. 
Esimerkiksi säätiön tarkoituksena ei voi olla, 
vaikka perustajat niin keskenään sopisivat, 
1 luvun 2 §:ssä säädetyn taloudellisen edun 
tuottaminen säätiön lähipiirille. Perustajat ei-
vät myöskään voi rajoittaa säännöissä esi-
merkiksi hallituksen jäsenten vastuuta ehdo-
tetusta vahingonkorvausvastuusta poik-
keavasti. Pakottavilla säännöksillä pyritään 
turvaamaan tiettyjä säätiön toimintaan ja ra-
kenteeseen liittyviä keskeisiä periaatteita se-
kä sitomaan säätiön toiminta määrättyihin 
yleisiin ja ennakoitaviin toimintaperiaattei-
siin. 

Ehdotuksen mukaan säätiölle perustettaessa 
tuleva omaisuus on mainittavan perustamis-
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kirjassa. Voimassa olevan lain 4 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdan mukaan peruspääoma on 
mainittava myös säännöissä. Sääntöjen pe-
ruspääomaa koskevalla määräyksellä ei käy-
tännössä ole ollut merkitystä, joten vaati-
muksesta ehdotetaan luovuttavaksi. Ehdotuk-
sessa ei edellytetä sääntömääräystä siitä, mi-
ten säätiölle tulevaa omaisuutta on hoidettava 
(voimassa olevan lain 4 §:n 1 momentin 
4 kohta). Sääntökäytännössä on tältä osin 
yleensä toistettu voimassa olevan lain sisältö 
varmasta ja tuloa tuottavasta sijoittamistavas-
ta, joten vaatimuksella ei ole tosiasiallisesti 
ollut merkitystä säätiön sijoitustoiminnan oh-
jaamisessa. Säännöissä asetetut tarkemmat 
määräykset säätiön varallisuuden hoitamises-
ta saattavat muuttua epätarkoituksenmukai-
siksi varainhoitoa ja sijoitustoimintaa koske-
van ympäristön muuttuessa. Ehdotuksessa on 
säätiön omaisuuden hoitamisesta ja sijoitta-
misesta otettu pakottavat vähimmäissäännök-
set 1 lukuun. Toisaalta estettä ei ole sille, että 
säännöissä jatkossakin asetetaan erityisiä 
määräyksiä siitä, miten säätiön omaisuutta on 
hoidettava. 

Sääntöjen pakollista vähimmäissisältöä 
koskevien vaatimusten osalta on luovuttu 
vaatimuksesta määrätä säännöissä, miten 
päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta ja 
säätiön lakkauttamisesta on tehtävä (voimas-
sa olevan lain 4 §:n 1 momentin 8 kohta). 
Sääntöjen muuttamisesta on otettu ehdotuk-
seen olettamasäännöt 6 lukuun ja säätiön 
purkamisesta päättämisestä 12 lukuun. Ehdo-
tuksessa säädetyistä olettamasäännöistä voi-
daan poiketa sääntöihin otettavilla määräyk-
sillä. 

Laissa säädetyn pakottavan vähimmäissi-
sällön lisäksi sääntöihin voidaan ottaa tar-
peellisilta osin muita säätiön hallintoa ja toi-
mintaa koskevia määräyksiä, mikä vastaa si-
sällöltään voimassa olevan lain 4 §:n 3 mo-
menttia. Ehdotuksessa ei ole vastaavaa ni-
menomaista säännöstä, sillä periaatteen kat-
sotaan olevan vakiintunutta oikeutta. Liike-
toiminnan osalta sääntöihin voidaan ottaa 
vain 1 luvun 2 ja 7 §:n mukaisia määräyksiä. 

Ehdotuksessa luovutaan kaksivaiheisesta 
lupa- ja rekisteröinti-ilmoitusmenettelystä. 
Säätiön perustamisessa ehdotetaan siirryttä-
väksi uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaan yksivaiheiseen rekisteröintimenette-

lyyn. Säätiön perustaminen ei edellytä enää 
voimassa olevan lain 2 §:n mukaista erillistä 
perustamislupaa. Rekisteriviranomainen tar-
kastaa rekisteröintiä koskevan ilmoituksen 
käsittelyn yhteydessä, että säätiön perustami-
selle on laissa asetetut edellytykset ja että 
säännöt sekä muut perustamisasiakirjat on 
laadittu lain määräyksiä noudattaen. Lupa-
menettelystä luopumisen yhteydessä rekiste-
röinnille säädettyä määräaikaa lyhennetään 
kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. 

Säätiön perustamismenettelyn osalta ehdo-
tetaan siirtymäsäännöstä, jonka mukaan pe-
rustamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan 
vanhaa lakia, jos perustamiskirja on allekir-
joitettu ennen uuden lain voimaantuloa. Pe-
rustajat voivat tällöinkin päättää toteuttaa 
säätiön perustamisen uuden lain säännösten 
mukaisesti toimittamalla rekisteriviranomai-
selle uuden lain edellyttämät perustamisasia-
kirjat ja tällainen säätiö voidaan rekisteröidä 
uuden lain tultua voimaan. Testamentissa 
määrätyn säätiön perustamiseen sovelletaan 
uutta lakia, jos perustamistoimet pannaan vi-
reille rekisteriviranomaisessa uuden lain 
voimaantulon jälkeen. 

1 §. Säätiön perustaminen perustamiskir-
jalla. Pykälässä säädetään säätiön perustami-
sesta perustamiskirjalla. Säätiön perustami-
sesta testamentilla säädetään tämän luvun 
5—7 §:ssä. Pykälän 1 momentti vastaa sisäl-
löltään voimassa olevan lain 1 §:ää siten, että 
säätiön voi perustaa kirjallisella perustamis-
kirjalla (voimassa olevan lain mukaan sääde-
kirja). Perustajina voi olla yksi tai useampi 
ihminen tai oikeushenkilö. Voimassa olevan 
lain 3 §:n 1 momenttia vastaavasti jokaisen 
perustajan on ehdotuksen mukaan allekirjoi-
tettava perustamiskirja. 

Pykälän 2 momentin mukaan jokaisen pe-
rustajan on annettava varoja säätiön perus-
pääomaksi (pääomasitoumus). Perustajan 
asema on vain niillä, jotka sitoutuvat perus-
tamiskirjassa luovuttamaan varoja säätiölle. 
Se, mitä varallisuutta perustaja luovuttaa sää-
tiölle, määrätään perustamiskirjassa tai tes-
tamentissa. Ehdotus vastaa sisällöltään voi-
massa olevan lain 1 §:ää ja 3 §:n 1 moment-
tia. 

Voimassa olevan lain 1 §:ää vastaavasti pe-
ruspääomaksi luovutettava varallisuus voi ol-
la irtainta, kiinteää tai aineetonta omaisuutta. 
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Perustaja voi säätiötä perustettaessa luovuttaa 
säätiölle myös luovutettuun omaisuuteen 
kohdistuvia velkoja. Esimerkiksi jos perus-
pääomaksi luovutetaan kiinteistö, voi perus-
taja siirtää säätiölle peruspääoman osana 
myös kiinteistöön kohdistuvan velan. Velan 
siirtäminen edellyttää velkojan suostumusta.  

Perustaja voi perustamiskirjassa määrätä, 
mikä osa pääomasitoumuksesta kirjataan sää-
tiön peruspääomaksi (nykyisin myös sääde-
pääoma) ja mikä osa muuhun omaan pää-
omaan. Perustamiskirjassa voi määrätä pe-
ruspääoman lisäksi muista säätiölle tulevista 
varoista. Viimeksi mainitun muun pääoman 
antamisesta voidaan sopia ja antamiseen voi 
sitoutua myös muulla tavalla. Ehdotus vastaa 
sisällöltään voimassa olevaa säätiökäytäntöä. 
Jos perustamiskirjasta ei käy esille muuta, 
kirjataan koko pääomasitoumus ehdotetun 
9 §:n 1 momentin mukaisesti peruspää-
omaan. Perustamisen jälkeen sillä, onko 
omaisuus kirjattu peruspääomaan vai muu-
hun oman pääoman erään, ei ole merkitystä 
pääoman käyttöä koskevien lain säännösten 
soveltamisen kannalta. Säätiön säännöissä 
perustaja voi kuitenkin asettaa pääoman 
käyttöä ja hoitoa koskevia erityisiä ohjeita ja 
määräyksiä, mikä vastaa voimassa olevaa 
säätiökäytäntöä. 

Ehdotuksen mukaan peruspääoma on luo-
vutettava säätiölle ennen sen rekisteröintiä, 
mikä vastaa voimassa olevan lain 6 §:n 
2 momenttia. Muun pääoman antamista kos-
kevan sitoumuksen voi suorittaa myöhem-
minkin, mikä vastaa nykyistä säätiökäytän-
töä.  

Pykälän 3 momentin mukaan perustamis-
kirjassa voi määrätä peruspääoman lisäksi 
muista säätiölle tulevista varoista, tällaista si-
toumusta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun 
säätiö on rekisteröity. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa rajoitusta, jota ehdote-
taan selvyyden vuoksi. Perustamiskirjaan 
otettavat sitoumukset muun oman pääoman 
suorittamisesta ovat yleensä osa säätiön pe-
rustamiseen liittyvää kokonaisuutta, joten 
myös tällaisen määräyksen osalta lähtökoh-
tana on oltava, että määräystä ei voi peruut-
taa säätiön rekisteröinnin jälkeen (ks. 12 §:n 
3 momentti, jonka mukaan rekisteröimisen 
jälkeen perustaja ei voi vedota siihen, että pe-
rustamiseen liittyvä ehto ei ole toteutunut).  

Ennen säätiön rekisteröintiä sovelletaan pe-
rustajan oikeuteen vetäytyä säätiön perusta-
misesta yleisiä sopimusoikeudellisia periaat-
teita. Ehdotus poikkeaa siten sisällöltään 
voimassa olevan lain 3 §:n 2 momentista ti-
lanteessa, jossa osa perustajista haluaa vetäy-
tyä säätiön perustamisesta ennen säätiön re-
kisteröintiä. Ehdotuksen mukaan yksittäinen 
perustaja ei voi vetäytyä perustamisesta sen 
jälkeen, kun kaikki perustajat ovat allekirjoit-
taneet perustamiskirjan, jolleivät muut perus-
tajat siihen suostu tai jollei hänellä ole siihen 
oikeutta perustamiskirjan tai muun sopimuk-
sen mukaan. Jos säätiöllä on vain yksi perus-
taja, voi perustaja vetäytyä voimassa olevan 
lain mukaisesti peruspääomasitoumuksesta 
niin kauan, kun säätiötä ei ole rekisteröity. 
Yksimieliset perustajat tai esimerkiksi perus-
tamiskirjan niin mahdollistaessa yksi tai use-
ampi perustaja voivat peruuttaa peruspää-
oman luovuttamista koskevan määräyksen 
ennen säätiön rekisteröintiä sillä seurauksel-
la, että jäljelle jäävien perustajien on arvioi-
tava uudelleen säätiön perustamisen yhtey-
dessä laadittavan toimintasuunnitelman pitä-
vyys ja säätiön perustamisen muut edellytyk-
set.  

Jos säätiön perustamismääräys halutaan pe-
ruuttaa sen jälkeen, kun säätiön rekisteröi-
mistä koskeva perusilmoitus on toimitettu 
rekisteriviranomaiselle, peruuttamisesta on 
toimitettava rekisteriviranomaiselle uudessa 
säätiöasetuksessa säänneltävällä tavalla laa-
dittu kirjallinen ilmoitus. Luonnos säätiöase-
tukseksi poikkeaa voimassa olevan lain 3 §:n 
2 momentista siten, että asetusluonnoksessa 
ei ole vaatimusta allekirjoituksen oikeaksi 
todistamisesta.  

Voimassa olevaa lakia vastaavasti testa-
menttiin perustuvan säätiön perustamisen pe-
ruuttamisesta ei säädetä säätiölaissa. Testa-
mentin muuttamisesta ja peruuttamisesta 
säädetään perintökaaressa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään perustet-
tavan säätiön johdon ja tilintarkastajien toi-
mikauden alkamisesta. Voimassa olevassa 
säätiökäytännössä johdon ja tilintarkastajien 
toimikausi alkaa joissakin tilanteissa perus-
tamiskirjan allekirjoittamisella ja joissakin ti-
lanteissa perustamisluvan ja säätiön rekiste-
röimisen välisenä aikana. Ehdotuksella yhte-
näistetään ja selkeytetään johdon ja tilintar-
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kastajien toimikauden alkamisen ajankohta. 
Ehdotuksen mukaan toimikausi alkaa, kun 
kaikki perustajat ovat allekirjoittaneet perus-
tamiskirjan, mikä vastaa uudemmassa yhtei-
sölainsäädännössä omaksuttua periaatetta. 
Jos perustamiskirjassa on määrätty vain siitä, 
miten ensimmäinen hallitus valitaan, toimi-
kausi alkaa tällaista valintaa koskevasta pää-
töksestä (luvun 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 koh-
ta). Tästä seuraa muun muassa se, että perus-
tettavan säätiön hallitus ja mahdollinen toi-
mitusjohtaja vastaavat siitä, että säätiö ilmoi-
tetaan rekisteröitäväksi. 

2 §. Perustamiskirjan sisältö. Pykälässä 
ehdotetaan säänneltäväksi perustamiskirjan 
vähimmäissisältö.  Pykälän 1 momentti vas-
taa sisällöltään voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momenttia ja rekisteriviranomaisen edellyt-
tämää käytäntöä siten, että ehdotuksen mu-
kaan säätiön perustamiskirjassa on aina mai-
nittava kaikki perustajat ja kunkin pää-
omasitoumus. Perustamiskirjassa ei edellyte-
tä määritettävän muuna kuin rahana luovutet-
tavan peruspääoman arvoa, mikä vastaa voi-
massa olevaa käytäntöä. Ehdotuksen mukaan 
perustamiskirja on päivättävä ja kaikkien pe-
rustajien allekirjoitettava, mikä vastaa voi-
massa olevan lain 3 §:n 1 momenttia. Ehdo-
tus poikkeaa voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momentista siten, että ehdotuksen mukaan 
elossa olevan perustajan on itse huolehditta-
va säätiön perustamiskirjan sekä siihen liitet-
tyjen sääntöjen laatimisesta. Ehdotus vastaa 
tältä osin voimassa olevaa käytäntöä. 

Perustamiskirjassa ei tarvitse mainita pää-
omasitoumuksen suoritusaikaa, koska perus-
pääoma aina suoritettava kokonaan ennen 
säätiön rekisteröintiä (1 §:n 2 momentti). 
Tarvittaessa perustamiskirjassa voi määrätä 
peruspääoman ja mahdollisen muun oman 
pääoman antamista koskevan sitoumuksen 
suoritusajasta.  

Voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentista 
poiketen ehdotetaan, että perustamiskirjassa 
on aina määrättävä ensimmäisen hallituksen 
jäsenet ja tilintarkastajat tai miten heidät vali-
taan sekä hallintoneuvoston jäsenet tai miten 
heidät valitaan, jos säätiöllä on hallintoneu-
vosto. Muutosta ehdotetaan säätiön perusta-
mislupamenettelystä luopumisen johdosta ja 
perustamistoimien nopeuttamiseksi sekä sen 
vuoksi, että ehdotuksen mukaan säätiön halli-

tuksen ja tilintarkastajien toimikausi alkaa 
aina perustamiskirjan allekirjoittamisesta. 
Toimielinten jäsenet ja tilintarkastajat on yk-
silöitävä perustamiskirjassa niin, että henki-
löiden henkilöllisyydestä ei synny epätietoi-
suutta. Määräys ensimmäisen hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien 
valintatavasta on tarpeen erityisesti silloin, 
kun säätiö perustetaan testamentilla siten, et-
tä testamentin tekijä laatii itse perustamiskir-
jan ja säännöt.  

Perustamiskirjassa on voimassa olevasta 
laista poiketen mainittava lisäksi aina säätiön 
ensimmäinen tilikausi. Säätiön tilikausi on 
ehdotuksen 5 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaan kalenterivuosi, jollei säännöissä määrä-
tä muuta. Ensimmäinen tilikausi voi olla kir-
janpitolain 1 luvun 4 §:n mukaan toimintaa 
aloitettaessa lakisääteistä 12 kuukautta lyhy-
empi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuu-
kautta. Perustamiskirjassa on määrättävä 
mahdollisesta ensimmäistä tilikautta koske-
vasta poikkeuksesta. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevan lain 
3 §:n 1 momentista siten, että perustamiskir-
jassa ei edellytetä mainittavan säätiön tarkoi-
tusta. Säätiön tarkoitus määrätään voimassa 
olevan lain mukaisesti säätiön säännöissä, 
jotka on otettava tai liitettävä perustamiskir-
jaan. Tarkoituksen toistamisella kahdessa pe-
rustamiseen liittyvässä asiakirjassa ei ole si-
sällöllistä merkitystä. Perustamiskirjaa ei 
myöskään tarvitse todistaa oikeaksi. Oikeaksi 
todistamisen tosiasiallinen merkitys on voi-
massa olevassa laissa jäänyt epäselväksi. 

Nykyisen säätiökäytännön mukaisesti pe-
rustamiskirjaan voidaan ottaa muitakin sääti-
ön perustamiseen ja toimintaan liittyviä mää-
räyksiä. Perustaja voi perustamiskirjassa 
esimerkiksi määrätä säätiön ensimmäisen 
hallituksen puheenjohtajan tai asettaa säätiöl-
le määräajan, jonka kuluessa säätiölle luovu-
tetut varat on käytettävä tarkoituksen toteut-
tamiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että pe-
rustamiskirjaan on otettava tai liitettävä sää-
tiön säännöt. Säännös vastaa voimassa olevaa 
säätiökäytäntöä. Edellä 1 momentissa tode-
tun mukaisesti ehdotus poikkeaa voimassa 
olevasta laista siten, että perustajien on itse 
laadittava perustamiskirjan liitteeksi otettavat 
säännöt. Perustajat eivät voi perustamiskir-



 HE 166/2014 vp  
  

 

88 

jassa määrätä voimassa olevan lain 3 §:n 
1 momenttia vastaavasti henkilöstä, joka 
huolehtii sääntöjen laatimisesta ja muista pe-
rustamistoimista. Muutosta ehdotetaan perus-
tamisen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttami-
seksi.  

3 §. Säännöt. Pykälässä säädetään säätiön 
sääntöjen vähimmäissisällöstä. Ehdotus 
poikkeaa voimassa olevan lain 4 §:n 1 mo-
mentin sääntöjen vähimmäissisältöä koske-
vista vaatimuksista. Ehdotus perustuu olet-
tamasäännöille, minkä johdosta sääntöjen 
vähimmäissisältöä koskevia vaatimuksia on 
lievennetty ja voimassa olevan lain 4 §:n 
1 momentin 4—8 kohdista on luovuttu. Käy-
tännössä ennen uuden lain voimaantuloa pe-
rustetuissa säätiöissä sovelletaan voimassa 
olevan lain 4 §:n 1 momentin 4—8 kohdassa 
mainittujen asioiden osalta aina ensisijaisesti 
sääntömääräyksiä, joten ehdotus ei aiheuta 
muutosta olemassa olevissa säätiöissä. Myös 
uuden säätiön voi perustaa siten, että sään-
nöissä määrätään voimassa olevassa laissa 
edellytetyistä seikoista, kuten hallituksen jä-
senten ja tilintarkastajien lukumäärästä ja 
toimikaudesta. Säännöissä voidaan myös ai-
na määrätä voimassa olevan lain 4 §:n 3 
momentin mukaisesti muista perustajan tar-
peelliseksi katsomista asioista. 

Voimaanpanolain 4 §:ään ehdotetaan van-
hojen sääntöjen osalta säännöstä, jonka mu-
kaan, jos säännöissä on uudenlain vastaisia 
määräyksiä, noudatetaan lain voimaan tultua 
uuden lain määräyksiä. Kun säätiö muuttaa 
sääntöjään, on uuden lain vastainen määräys 
muutettava samalla vastaamaan uuden lain 
sisältöä. Säännöt on ehdotuksen mukaan 
muutettava vastaamaan uuden lain säännök-
siä viimeistään kolmen vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

Pykälän 1 momentin 1—4 kohtien mukaan 
säätiön säännöissä on aina mainittava säätiön 
nimi, kotipaikkana oleva Suomen kunta, tar-
koitus ja toimintamuodot. Tältä osin sääntö-
jen sisältö vastaa voimassa olevan lain 4 §:n 
1 momentin 1—3 kohtien vaatimuksia. 

Säätiön perustaja määrää säännöissä sääti-
ön tarkoituksen ja toimintamuodot. Säätiön 
tarkoitus määrittää varojen käyttötarkoituk-
sen eli sen, mitä varten säätiö on perustettu ja 
varat luovutettu säätiölle. Toimintamuodois-
sa määrätään se, millä keinoilla tai miten sää-

tiö toteuttaa tarkoitustaan. Sekä tarkoitus että 
toimintamuodot voivat olla sisällöltään ylei-
siä ja johdolle laajoja toimintavapauksia an-
tavia taikka yksityiskohtaisia määräyksiä sää-
tiön tarkoituksesta ja toimintamuodoista. 
Säätiön tarkoituksena voi esimerkiksi olla 
kulttuurin edistäminen ja toimintamuotona 
kaikki laillinen toiminta tarkoituksen edistä-
miseksi. Säätiön tarkoitus ja toimintamuoto 
voivat olla myös samoja. Esimerkiksi säätiön 
tarkoituksena ja toimintamuotona voi olla 
määrätyn yhtiön osakekannan omistaminen. 
Perustaja määrittää tarkoituksen ja toiminta-
muotojen sanamuodot. Tarkoituksen ja toi-
mintamuotojen sanamuodoissa määräävänä 
tekijänä ei ole se, miten ja kuinka helposti 
valvova viranomainen voi valvoa tarkoituk-
sen ja toimintamuotojen toteutumista. Perus-
taja kantaa riskin siitä, että säätiön varoja ei 
käytännössä käytetä hänen tahdostaan poike-
ten, jos tarkoitus ja toimintamuodot määrä-
tään johdolle laajoja toimivaltuuksia anta-
vaksi tai kieliasultaan epätarkoiksi. Ehdotus 
vastaa voimassa olevaa lakia. Käytännössä 
rekisteriviranomainen on tulkinnut voimassa 
olevaa lakia kuitenkin siten, että säätiön tar-
koitus ja toimintamuodot on tullut määrittää 
säännöissä kohtuullisen yksityiskohtaisesti ja 
määrämuotoisesti. Ehdotuksella muutetaan 
rekisterikäytäntöä tältä osin. 

Jos perustaja ei ole säännöissä rajoittanut 
toimintamuotojen muuttamista, sääntöjen 
muuttamiseen oikeutettu toimielin voi myö-
hemmin muuttaa toimintamuotoja säätiön 
tarkoituksen rajoissa normaalin sääntömuu-
toksen mukaisesti yksinkertaisella ään-
tenenemmistöllä, jollei säännöissä määrätä 
suuremmasta ääntenenemmistöstä. Toimin-
tamuodot voidaan esimerkiksi muuttaa yksi-
tyiskohtaisesti määritellyistä toimintatavoista 
hallitukselle laajemmat toimintavaltuudet an-
taviksi, yleisesti määritellyiksi toimintamuo-
doiksi tai päinvastoin ja toimintamuotojen si-
sältö voidaan yleensä muuttaa kokonaisuu-
dessaan alkuperäisistä toimintamuodoista. 
Myös uusien toimintamuotojen on edistettävä 
säätiön säännöistä ilmenevää tarkoitusta. Eh-
dotus vastaa sisällöltään tältä osin voimassa 
olevaa lakia. Perustajan on säätiötä perusta-
essaan harkittava, missä laajuudessa ja millä 
tarkkuudella säätiön toimielimille asetetaan 
varojen käyttöä koskevia rajoituksia ja millä 



 HE 166/2014 vp  
  

 

89 

edellytyksillä näitä säännöissä määrättyjä ra-
joituksia voidaan myöhemmin muuttaa.  

Momentin 5 kohdan mukaan säännöissä on 
aina mainittava se, miten säätiön varat on 
käytettävä, jos säätiö purkautuu tai se lakkau-
tetaan. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa sääntövaatimusta. Voimassa olevan 
lain 19 §:n 3 momentin mukaan varat on jaet-
tava ensisijaisesti mahdollisen sääntömäärä-
yksen mukaisesti tai, jos säännöissä ei asiasta 
määrätä, varat joutuvat valtiolle, jonka on 
käytettävä ne jonkin säätiön säännöissä mää-
rätyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Muutos-
ehdotuksen tarkoituksena on edistää purkau-
tuvan säätiön varojen käyttöä säätiön perus-
tajan tarkoittamalla tavalla. Uusien säätiöi-
den osalta ehdotus myös vähentää jossain 
määrin viranomaisten työmäärää. Koska sää-
tiöllä ei ole sen varoihin oikeutettuja omista-
jia tai jäseniä, on syytä edellyttää, että sään-
nöissä määrätään purkautuvan tai lakkautet-
tavan säätiön jäljellä olevien varojen käyttä-
misestä.  Voimaanpanolain 12 §:n siirtymä-
säännöksen mukaan sellaisen vanhan säätiön 
purkautuessa, jonka säännöissä ei ole tässä 
tarkoitettua määräystä varojen käytöstä, va-
rojen luovuttamiseen valtiolle ja käyttämi-
seen sovelletaan voimassa olevaa lakia vas-
taavia periaatteita.  

Säännöissä voidaan voimassa olevan sää-
tiökäytännön mukaisesti määrätä yksityis-
kohtaisesti siitä, kenelle määrätylle taholle 
varat luovutetaan tai määrätä yleisluontoises-
ti varojen käytöstä esimerkiksi säätiön tarkoi-
tusta edistävään tai säännöissä määrättyyn 
muuhun toimintaan. Riittävänä sääntömäärä-
yksenä voidaan voimassa olevan käytännön 
mukaisesti pitää myös määräystä, jonka mu-
kaan varat on käytettävä hallintoneuvoston 
tai hallituksen selvitystilaan asettamista kos-
kevan päätöksen yhteydessä tarkemmin päät-
tämällä tavalla. Tällaisen päätöksen on tie-
tenkin oltava säätiön tarkoituksen mukainen.  

Voimassa olevasta säätiökäytännöstä poi-
keten varoja ei voi luovuttaa 1 luvun 8 §:ssä 
säädetylle lähipiirille. Ehdotuksen mukaan 
säätiö ei voi olla taloudellisen edun hankki-
misen väline säätiön lähipiirille, mikä periaa-
te ilmenee säätiön purkuun liittyvän varojen 
jaon osalta 12 luvun 14 §:stä. Päätösvaltaa 
siitä, miten varat käytetään säätiön purkamis-
ta ja lakkauttamista koskevassa tilanteessa, ei 

voi säännöissä määrätä muulle taholle kuin 
säätiön hallitukselle, hallintoneuvostolle tai 
selvitysmiehille. Lain 3 luvun 19 §:n 2 mo-
mentin ja 12 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan 
hallintoneuvosto päättää säätiön purkamises-
ta ja selvitystilaan asettamisesta, jollei sään-
nöissä muuta määrätä. Hallintoneuvosto 
päättää säätiön purkamista koskevan päätök-
sen yhteydessä jäljellä olevien varojen käyt-
tämisestä ehdotuksen 12 luvun 14 §:n mukai-
sesti, jollei säännöissä päätösvaltaa varojen 
käyttämisestä ole määrätty hallitukselle tai 
selvitysmiehille taikka selvitysmiehillä ole 
lain mukaisesti toimivalta päätöksen tekemi-
seen. Säännöissä voidaan edellyttää, että va-
rojen käyttöä koskevalle päätökselle saadaan 
säännöissä määrätyn tahon suostumus. 

Sääntöjen määräystä, jossa varojen käyttö-
tarkoituksesta määrätään säätiön toiminnan 
lopettamista koskevassa tilanteessa, voidaan 
muuttaa normaalin sääntömuutoksen edellyt-
tämällä tavalla, jollei säännöissä muuta mää-
rätä. Perustaja voi säännöissä määrätä esi-
merkiksi, että sääntöjen määräystä varojen 
käyttötarkoituksesta säätiön purkamisen ja 
lakkauttamisen yhteydessä ei voi muuttaa. 
Jos varat on säännöissä määrätty luovutetta-
vaksi määrätylle ihmiselle tai oikeushenkilöl-
le, on säätömääräyksen muuttamiseen saata-
va ehdotuksen 6 luvun 1 §:n 3 momentin 
mukaan oikeutetun tahon suostumus, jollei 
säännöissä muuta määrätä. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos säätiössä 
on hallintoneuvosto, on säännöissä mainitta-
va tästä. Säännös poikkeaa voimassa olevasta 
laista, jonka mukaan hallintoneuvostosta ei 
tarvitse olla jäseniä koskevia määräyksiä 
säännöissä. Hallintoneuvostosta on ehdotuk-
sen mukaan aina mainittava jäsenten luku-
määrä, asettamistapa ja toimikausi. Jäsenten 
lukumäärä voi olla kiinteä tai liukuva, jolloin 
säännöissä on mainittava jäsenten vähim-
mäis- ja enimmäismäärä taikka jäsenten vä-
himmäismäärä. Jos jäsenmäärä on säännöissä 
ilmaistu liukumana, on säännöissä määrättä-
vä, kuka päättää toimikaudeksi kerrallaan va-
littavien jäsenten määrästä. Toimikausi voi 
olla kiinteä, tietystä olosuhteesta riippuva, 
toistaiseksi jatkuva tai elinikäinen. Voimassa 
olevasta oikeudesta poiketen hallintoneuvos-
ton asettamistapaa rajoitetaan siten, että 
säännöissä ei voi määrätä hallituksen, sen jä-
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senen ja toimitusjohtajan oikeudesta valita 
hallintoneuvoston jäseniä. Säännöistä on 
käytävä ilmi, miten hallintoneuvoston jäsenet 
valitaan. 

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa ole-
vaa käytäntöä säätiön nimen käännösten 
osalta. Säätiöllä voi olla nimestä erikielisiä 
käännöksiä. Erikielisten nimen käännösten ei 
edellytetä olevan kirjoitusasultaan identtisiä, 
mutta nimien tulee sisällöltään vastata toisi-
aan. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan selvyy-
den vuoksi säädettävän, että säätiöllä on aina 
oltava hallitus ja tilintarkastaja, joista sääde-
tään tarkemmin 3 ja 4 luvuissa. Säätiön halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumää-
rään, toimikauteen ja valintaan sovelletaan, 
mitä 3 luvun 8, 9 ja 11 §:ssä ja 4 luvun 1, 3 ja 
5 §:ssä säädetään. Hallituksen jäsenten ja ti-
lintarkastajien lukumäärään, toimikauteen ja 
valintaan sovelletaan siten edellä viitattujen 
pykälien olettamasääntöjä, jollei säätiön 
säännöissä määrätä toisin mainituista seikois-
ta. Käytännössä viittaussäännöksessä tarkoi-
tettuja olettamasääntöjä ei lähtökohtaisesti 
sovelleta olemassa oleviin säätiöihin, joiden 
säännöissä on jo mainitut määräykset. Olet-
tamasäännöt tulevat sovellettavaksi olemassa 
olevassa säätiössä siinä tapauksessa, että sää-
tiö päättää poista mainittuja asioita koskevia 
nykyisiä sääntömääräyksiä.  

4 §. Toimintasuunnitelma, talousarvio ja 
rahoitussuunnitelma. Ehdotuksen mukaan 
perustettavalla säätiöllä on oltava toiminta-
suunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunni-
telma kolmelle ensimmäiselle vuodelle. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
nimenomaista vaatimusta. Muutoksen tarkoi-
tus on kiinnittää perustajien ja ensimmäisen 
hallituksen huomiota itsenäisen säätiön pe-
rustamisen ja kaavaillun toiminnan edellytys-
ten huolelliseen suunnitteluun ja valmiste-
luun.  Riittävät selvitykset ja harkinta perus-
tamisvaiheessa ovat tarpeen, koska säätiö-
muodolle on ominaista, että säätiön mahdol-
lisuudet tulorahoitukseen ja lisäpääomarahoi-
tukseen sen toiminnan aikana ovat lähtökoh-
taisesti rajalliset. Säätiörekisterikäytännössä 
on ollut tapauksia, joissa on pyritty säätiöi-
mään esimerkiksi pelkkä taidekokoelma tai 
kiinteistö ilman, että säätiölle olisi samalla 
osoitettu varoja niiden hoitamiseen ja säätiön 

hallintokuluihin. Erityissäännös on tarpeen 
senkin vuoksi, että 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu 
huolellisuusvelvollisuus koskee vain säätiön 
johtoa, ei sen perustajia. Jos perustajat eivät 
ole tehneet näitä suunnitelmia ja arviota, sää-
tiön ensimmäisen hallituksen on ne tehtävä.  

Tarvittavien suunnitelmien ja talousarvion 
sisältö riippuu säätiölle kaavaillusta toimin-
nasta ja sen rahoitustarpeista ja -muodoista. 
Käytännössä esimerkiksi jatkuvarahoitteises-
sa toiminnallisessa säätiössä suunnitelmia ja 
talousarviota laadittaessa on otettava huomi-
oon myös säätiön rahoittajien vaatimukset.  

Toisaalta pienen toiminnallisen säätiön 
toiminta voi perustua pääosin vapaaehtois-
työhön, säätiöllä ei ole merkittävää hoidetta-
vaa varallisuutta eikä vastuita ja säätiön toi-
minnan laatu ja laajuus määräytyy kulloinkin 
käytettävissä olevan vapaaehtoistyöpanoksen 
mukaan. Tällöin suunnitelmat ja talousarvio 
voivat olla hyvinkin yleisluonteisia ja suppei-
ta. Sama koskee yleensä pienempiä pää-
omasäätiöitä, joiden toiminta voidaan sovit-
taa pääoman ja sen tuoton mukaan. 

Suunnitellun toiminnan laatu ja laajuus se-
kä säätiön varojen laatu ja määrä vaikuttavat 
siihen, minkälaiset suunnitelmat ja talousar-
vio on tarpeen yksittäisessä säätiössä. Nykyi-
sen hyvän säätiökäytännön mukaiset suunni-
telmat ja talousarviot ovat riittäviä jatkossa-
kin.    

Ehdotuksen mukaan säätiön tilintarkastaja 
antaisi perusilmoitukseen liitettävän lausun-
non siitä, onko säätiön perustamisessa nouda-
tettu lain säännöksiä. Tämä edellyttää myös 
sen selvittämistä, että säätiössä on laadittu 
tässä tarkoitetut toiminta- ja rahoitussuunni-
telma ja talousarvio. Tilintarkastajan ei edel-
lytetä varmistavan suunnitelmien ja arvion 
toteutuskelpoisuutta. Tilintarkastajan lausun-
to pitäisi liittää perusilmoitukseen (13 luvun 
5 §). Toimintasuunnitelman mukaista rahoi-
tusta koskevan vaatimus selventää nykyistä 
käytäntöä ja kohdentaa pääoman riittävyyden 
arvioinnin ensisijassa säätiön perustajille ja 
johdolle ja toissijaisesti tilintarkastajalle, 
jonka on muutenkin arvioitava samoja asioita 
osana tilintarkastusta. 

Käytännössä on tavallista, että perustetta-
van säätiön säännöissä määrätty tarkoitus ja 
toimintamuodot ovat hyvinkin laajat verrat-
tuna säätiön perustamisvaiheen toiminta-
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suunnitelmien mukaiseen toimintaan. Ehdo-
tuksen mukaan kulujen kattamiseksi tarvitta-
vaa rahoitusta koskevan vaatimuksen täyttä-
miseksi riittää, että säätiön perustajat tai pe-
rustettavan säätiön hallitus laativat perustet-
tavalle säätiölle perustamista seuraavalle 
kolmelle vuodelle toimintasuunnitelman, jo-
ka koskee ainakin osaa toimintamuodoista, ja 
sen toteuttamiseksi tarpeellisen talousarvion, 
josta käy ilmi, miten toiminta on tarkoitus 
rahoittaa. Myös peruspääomaa voidaan käyt-
tää toiminnan rahoittamiseen niin kuin tä-
hänkin asti, jollei säätiön säännöissä toisin 
määrätä. Muun rahoituksen osalta ei lähtö-
kohtaisesti edellytetä sitovia rahoitussi-
toumuksia tai -sopimuksia, jolloin perustajan 
arvio yleensä riittää. Tarkoitus on, että sääti-
ön voi edelleen perustaa mittavaakin tarkoi-
tusta varten siten, että alkuvaiheessa säätiöllä 
on tai sille tulee riittävästi varoja välttämät-
tömiin hallintokuluihin ja toimintasuunnitel-
man mukaisen toiminnan kuluihin. Hallinto-
kuluilla tarkoitetaan lähinnä säätiön perusta-
misesta, hallintoelinten lakisääteisistä tehtä-
vistä, kuten kirjanpidosta, varainhoidosta, ti-
linpäätöksestä, toimielinten kokouksista ja 
toimielinten jäsenten palkkioista, tilintarkas-
tuksen järjestämisestä, rekisteri-ilmoituksista 
ja muista säätiön puolesta tehtävistä ilmoi-
tuksista ja säätiövalvonnasta säätiölle aiheu-
tuvia kuluja. Toimintasuunnitelman mukai-
sen varsinaisen toiminnan suunnittelu- ja 
käynnistämiskulujen osalta riittää talousar-
vio, josta käy ilmi, miten toiminta on tarkoi-
tus rahoittaa.  

Jos myöhemmin käy ilmi, että talousarvion 
mukainen rahoitus ei toteudu, talousarviosta 
poikkeamisesta ei tämän pykälän perusteella 
seuraa perustajan tai säätiön johtoon kuulu-
van henkilökohtaista vastuuta puuttuvan ra-
hoituksen määrästä. Toimintasuunnitelman 
toteutuksen rahoituksen puuttumisen osalta 
erityistä vastuuta ei ehdoteta, koska tällainen 
vaatimus olisi liian pitkälle menevä ja rajoit-
taisi tarpeettomasti mahdollisuuksia säätiö-
muodon valitsemiseen.     

Tarkoitus on, että säätiön voi edelleen pe-
rustaa myös sellaista mittavaakin hanketta 
varten, jonka toteuttamiseen tarvittavasta ra-
hoituksesta ei ole päätetty ennen säätiön re-
kisteröintiä. Toisaalta säätiö voidaan perustaa 
rahamääräiseltä arvoltaan vähäistäkin han-

ketta varten, kuten paikallisesti säilyttämisen 
arvoisena pidetyn rakennuksen tai muisto-
merkin omistamista ja hallinnointia varten 
taikka tietyn aatteen tai toiminnan edistämi-
seksi tai aatteen, toiminnan tai henkilön 
muiston vaalimiseksi. Ehdotuksen tarkoitus 
on selventää ja yhdenmukaistaa rekisterikäy-
täntöä, joka koskee perustettavan säätiön va-
rojen riittävyyttä perustamisvaiheessa ja en-
simmäisten toimintavuosien aikana. 

Ehdotuksen mukaan peruspääomaa voidaan 
käyttää säätiön toimintaan, jollei säännöissä 
määrätä toisin. Peruspääoman vähentyminen 
alle rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetun 
pääoman ei ole peruste rekisteriviranomaisen 
tässä laissa säänneltäville valvontatoimille. 
Lähtökohtaisesti peruspääomalla on säätiön 
perustamisen jälkeen merkitystä lähinnä kir-
janpidon ja tilinpäätöksen kannalta. Tilinpää-
töksessä peruspääoma osoittaa säätiön saa-
man, peruspääomaksi luovutetun ulkoisen 
rahoituksen erästä kulloinkin jäljellä olevan 
määrän. Toisaalta voimassa olevaa lakia vas-
taavasti säännöissä voi edelleen määrätä, että 
säätiön toimintaan voidaan käyttää vain pe-
ruspääoman tuottoa. Näiltä osin ehdotus vas-
taa voimassa olevaa lakia. 

Jos säätiö perustetaan käytännössä kolmea 
vuotta lyhyemmäksi toimikaudeksi, riittää, 
että selvitys annetaan tältä lyhyemmältä ajal-
ta.  

5 §. Säätiön nimi. Ehdotus poikkeaa voi-
massa olevan lain 4 §:n 1 momentin 1 koh-
dasta siten, että pykälän 1 momentin mukaan 
säätiörekisteriin rekisteröitävän säätiön ni-
messä on oltava sanat ”rekisteröity säätiö” tai 
niitä vastaava lyhennys ”sr” (säätiö rekiste-
röity, stiftelsen registrerad), jolla säätiörekis-
teriin rekisteröity säätiö erotetaan rekisteröi-
mättömästä säätiöstä ja muihin rekistereihin 
rekisteröidyistä säätiöistä, kuten eläkesääti-
öistä. Ehdotettuun lyhenteeseen on päädytty 
sen vuoksi, että ”rs” lyhenne on jo käytössä 
saamenkielisten rekisteröityjen yhdistysten 
lyhenteenä. Muutos koskee myös säätiörekis-
teriin jo rekisteröityjä säätiöitä. Rekisterivi-
ranomainen lisää voimaanpanolain 5 §:n mu-
kaan säätiörekisteriin rekisteröityjen säätiöi-
den nimeen tunnuksen ”sr” uuden lain voi-
maan tullessa. 

Muutosta ehdotetaan selvyyden vuoksi ja 
säätiöiden kanssa asioivien selonottokustan-
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nusten vähentämiseksi. Nykyisin kaikkien 
rekisteröityjen säätiöiden nimessä ei ole sa-
naa ”säätiö” (stiftelse), joka toisaalta voi olla 
käytössä myös rekisteröimättömistä säätiöis-
tä ja rahastoista käytetyissä ilmauksissa. Asi-
antila aiheuttaa sekaannusta ja voi käytän-
nössä edellyttää säätiöksi mainitun tahon 
kanssa toimivalta lisäselvitystä oikeudellises-
ta muodosta.  

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön nimen 
on selvästi erottava säätiörekisteriin ennen 
merkittyjen säätiöiden nimistä eikä sen käyt-
täminen saa olla omiaan aiheuttamaan se-
kaannusta yleisesti tunnetun toisen suojatun 
toiminimen tai tavaramerkin kanssa. Rekiste-
riviranomaisella ei ole yleistä velvollisuutta 
selvittää sitä, onko ehdotettu nimi sekoitetta-
vissa rekisteröityihin toiminimiin ja tavara-
merkkeihin. Ehdotus vastaa voimassa olevan 
lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä 
ja rekisterikäytäntöä. Käytännössä rekisteri-
viranomainen on ilman nimenomaista sään-
nöstäkin suhtautunut kielteisesti toiseen ylei-
sesti tunnettuun toiminimeen tai tavaramerk-
kiin sekoitettavissa olevan säätiön nimen re-
kisteröimisestä. Toisaalta nykyisen säätiö-
käytännön ja ehdotuksen perusteella säätiön 
nimeen ei sovelleta toiminimilakia vastaavia 
pidemmälle meneviä edellytyksiä toimini-
men erottuvuuden selvittämiseksi.  

Pykälän 3 momentin mukaan säätiö voi jat-
kossa rekisteröidä ja käyttää osassa toimin-
nastaan myös aputoiminimeä. Toiminnan 
osa, jossa aputoiminimeä voidaan käyttää, 
rekisteröidään säätiörekisteriin. Ehdotus 
poikkeaa sisällöltään voimassa olevasta lais-
ta, sillä säätiörekisteriin ei ole ollut mahdolli-
suutta rekisteröidä aputoiminimiä. Säätiöt 
ovat käytännössä kirjanneet aputoiminimiään 
sääntöihin voidakseen osoittaa aputoimini-
men kuuluvan säätiön toimintaan. Tähän asti 
elinkeinotoimintaa harjoittavat säätiöt ovat 
voineet rekisteröidä aputoiminimiä kauppa-
rekisteriin (toiminimilain 1 §). Jotkut säätiöt 
ovat rekisteröineet aputoiminimiään myös 
tavaramerkin muodossa. Säätiön aputoimi-
nimellä harjoittama toiminta saattaa tosiasial-
lisesti olla säätiön varsinaisella nimellä har-
joitettavaa toimintaa tunnetumpaa. Ehdotus 
mahdollistaa säätiökäytännössä tarpeelliseksi 
havaitun aputoiminimen rekisteröimisen suo-
raan säätiörekisteriin. 

Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytys-
ten kehittämiseksi säätiöillä pitää olla mah-
dollisuus suojata myös muussa kuin liiketoi-
minnassa käyttämiään aputoiminimeä vas-
taavia nimiä. Toisaalta säätiön tulee vastata 
aputoiminimen rekisteröinnin kustannuksista 
eli aputoiminimen rekisteröintimaksun on ol-
tava Patentti- ja rekisterihallitukseen sovel-
lettavan maksuperustelain mukainen. Säätiö-
rekisteriin merkittävään aputoiminimeen on 
lainsäädännön yhdenmukaisuuden ja selkey-
den vuoksi sovellettava samoja vaatimuksia 
kuin toiminimilain mukaan kaupparekisteriin 
merkittävään aputoiminimeen. Säätiölakiin 
perustuva aputoiminimi merkitään säätiöre-
kisteriin. 

Pykälän 4 momentin mukaan säätiö voi 
käyttää toiminnassaan myös toissijaista tun-
nusta, jota ei voi rekisteröidä ja johon voi 
toiminimilain mukaisesti saavuttaa yksinoi-
keuden vain vakiinnuttamalla nimi. Ehdotus 
poikkeaa voimassa olevan lain sisällöstä tältä 
osin. Säätiölakiin perustuva toissijainen tun-
nus merkitään säätiörekisteriin. 

Pykälän 5 momentissa säädetään toi-
minimilain (128/1979) soveltumisesta sääti-
ön aputoiminimeen ja toissijaiseen tunnuk-
seen. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaa-
vaa säännöstä. Muutos liittyy 3 ja 4 moment-
tiin.   

Säätiörekisteriin rekisteröity säätiö voi käy-
tännössä harjoittaa läheisesti samaa toimin-
taa, kuin kaupparekisteriin rekisteröity yhtei-
sö. Säätiön nimi voi periaatteessa loukata lä-
heisesti samaa toimintaa harjoittavan elinkei-
noharjoittajan oikeutta toiminimeen ja päin-
vastoin. Toiminimilain soveltamista säätiön 
nimeen ei kuitenkaan ehdoteta sen vuoksi, et-
tä tiukennusta ei voitaisi käytännössä saattaa 
voimaan kaikkien olemassa olevien säätiöi-
den osalta aiheuttamatta merkittäviä kerta-
luonteisia hallinnollisia kustannuksia kaikille 
perustettaville ja olemassa oleville rekiste-
röidyille säätiöille ja kaupparekisteriin mer-
kityille yrityksille.  

6 §. Säätiön perustaminen testamenttimää-
räyksellä. Ehdotuksen mukaan säätiö voi-
daan voimassa olevan lain 1 §:ää vastaavasti 
perustaa testamenttimääräyksellä perustajan 
kuoleman jälkeen. Ehdotus poikkeaa voimas-
sa olevasta laista siten, että testamenttisäätiön 
perustaminen ei aina edellytä kirjallista tes-
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tamenttia, vaan testamenttisäätiö voidaan pe-
rustaa myös perintökaaren (40/1965) 10 lu-
vun 3 §:n mukaisesti niin sanottuna hätätila-
testamenttina. Kirjalliseen ja suulliseen tes-
tamenttiin, sen tekemiseen, peruuttamiseen, 
tulkintaan, pätemättömyyteen ja moitteeseen 
sovelletaan perintökaarta. 

Pykälän 1 momentin mukaan testamentissa 
on voimassa olevan lain 3 §:n 1 momentin 
mukaisesti määrättävä säätiölle peruspää-
omaksi tai muuksi omaksi pääomaksi luovu-
tettava varallisuus. Säätiölle testamentattu 
varallisuus merkitään ehdotetun 9 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti peruspääomaan, jos sitä ei 
ole testamentissa määrätty merkittäväksi 
muuhun oman pääoman erään. Voimassa 
olevasta laista poiketen testamentissa voi-
daan tarkoitusta koskevan määräyksen sijasta 
määrätä myös taho, joka määrää perustetta-
valle säätiölle tarkoituksen. Tarkoituksen 
määräävä taho voi olla ihminen tai oikeus-
henkilö taikka esimerkiksi kuolinpesä ja se 
voi olla joku muu kuin testamenttisäätiön 
toimeenpanijaksi määrätty. Testamentin teki-
jä voi antaa säätiötä koskevan testamentti-
määräyksen jo nuorena, ja säätiön tarkoitusta 
koskeva tahto voi muuttua vuosien myötä. 
Ehdotuksella mahdollistetaan tarkoituksen 
määrittämisen jättäminen myöhempään ajan-
kohtaan siten, että tarkoitusta koskevan sään-
tömääräyksen muuttaminen ei edellytä muo-
tomääräisen testamentin muuttamista. Tes-
tamentin tekijä kantaa riskin siitä, että hänen 
tahtonsa tarkoituksen osalta ei välttämättä to-
teudu, jos tarkoitusta koskevia määräyksiä ei 
ole määritelty riittävän tarkasti laaditussa tes-
tamentissa. 

Säätiön perustamismääräyksen testamentis-
sa antava voi voimassa olevan lain mukaises-
ti antaa testamentissa muitakin määräyksiä 
säätiön toimintaan liittyen tai laatia säännöt 
testamenttiin tai sen oheen, mutta hän voi jät-
tää perustamiskirjan ja sääntöjen laatimisen 
kokonaan säätiön toimeenpanijalle (nykyisin 
säätiön perustamisesta huolehtimaan määrät-
ty). Jos testamentin tekijä ei ole itse määrän-
nyt ensimmäisen hallituksen jäseniä ja tilin-
tarkastajia, määrää näistä toimeenpanija tai 
testamentin tekijän mahdollisesti laatimassa 
perustamiskirjassa mainittu taho.  

Pykälän 2 momentin mukaan testamentin 
tekijä voi voimassa olevan käytännön mukai-

sesti nimetä testamentissa säätiön toimeen-
panijan (nykyisin säätiön perustamisesta huo-
lehtimaan määrätty henkilö). Toimeenpanijan 
nimeämisen lisäksi testamentissa voidaan 
määrätä esimerkiksi, miten tai kuka voi ni-
metä toimeenpanijan sekä antaa toimeenpani-
jan määräämiseen liittyviä muita määräyksiä, 
kuten määräyksiä toimeenpanijan kelpoi-
suusedellytyksistä. Jos testamentin tekijä ei 
ole määrännyt testamentissa säätiön toi-
meenpanijaa tai tahoa, joka voi määrätä toi-
meenpanijan, toimeenpanija määrätään 7 §:n 
mukaisesti. 

Siitä, tuleeko keskinäisessä testamentissa 
perustettavaksi määrätty säätiö perustaa en-
simmäisen kuoleman jälkeen vai vasta mo-
lempien testamentin tekijöiden kuoleman jäl-
keen, on määrättävä voimassa olevan käy-
tännön mukaisesti testamentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan säätiön perus-
taja voi ottaa tai liittää testamenttiinsa säätiön 
perustamiskirjan. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä. Muutoksen myötä 
säätiön perustaja voi testamentillaan määrätä 
tarkemmin ja varmemmin hänen jälkeensä 
perustettavasta säätiöstä. Tällaisessa perus-
tamiskirjassa riittää säätiön ensimmäisen hal-
lituksen (hallintoneuvoston) jäsenten ja tilin-
tarkastajien valinnan osalta sen määrääminen 
perustamiskirjassa, miten heidät valitaan (lu-
vun 2 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta). Perus-
tamiskirjaan on tällöin sisällytettävä tai liitet-
tävä myös perustettavan säätiön säännöt (lu-
vun 2 §:n 2 momentti). 

7 §. Toimeenpanijan määrääminen ja va-
pauttaminen toimestaan. Pykälän 1 momen-
tissa säädetään testamentissa säätiön perus-
tamisesta annetun määräyksen ilmoittamises-
ta tuomioistuimelle voimassa olevan lain 
3 a §:n 1 momenttia vastaavasti. 

Pykälän 2 momentti vastaa sisällöltään 
voimassa olevan lain 3 a §:n 2 momenttia 
säätiön toimeenpanijan määräämisestä. Jos 
toimeenpanijaa ei saada nimettyä testamen-
tissa annettujen määräysten mukaisesti tai 
nimetty toimeenpanija ei ole tehtävään sove-
lias, tuomioistuin nimeää voimassa olevaa 
lakia vastaavasti yhden tai useamman toi-
meenpanijan tehtävään. Ehdotus vastaa voi-
massa olevaa lakia myös siltä osin, että toi-
meenpanijaksi voidaan määrätä ihminen tai  
oikeushenkilö. 
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Tuomioistuimen on voimassa olevan lain 
mukaisesti ilmoitettava testamentista ja toi-
meenpanijasta Patentti- ja rekisterihallituk-
selle. Jos testamentti on kirjallinen, tuomiois-
tuin toimittaa jäljennöksen testamentista Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle. Jos testamentti 
on suullinen, tuomioistuimen on annettava 
ilmoitus suullisesta testamentista ja sen sisäl-
löstä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Patent-
ti- ja rekisterihallitus valvoo, että testamen-
tissa perustettavaksi määrätty säätiö rekiste-
röidään säätiörekisteriin. Patentti- ja rekiste-
rihallitus voi luvun11 §:n 1 momentin mu-
kaisesti tarvittaessa esittää tuomioistuimelle 
toimeenpanijan vaihtamista. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimeenpani-
jan vapauttamiseen tehtävästä sovelletaan, 
mitä perintökaaressa on säädetty pesänselvit-
täjän vapauttamisesta tehtävästä. Jos tuomio-
istuin vapauttaa toimeenpanijan tehtävästä, 
on tuomioistuimen samalla määrättävä yksi 
tai useampi uusi henkilö toimeenpanijan teh-
tävään. Samoin jos toimeenpanija kuolee tai 
purkautuu ennen kuin säätiö on rekisteröity 
säätiörekisteriin, sovelletaan toimeenpanijan 
vapauttamiseen ja uuden toimeenpanijan 
määräämiseen, mitä perintökaaressa on mää-
rätty pesänselvittäjän kuollessa. Ehdotus vas-
taa voimassa olevan lain 3 a §:n 2 moment-
tia. 

8 §. Toimeenpanijan tehtävät ja palkkio. 
Pykälässä säädetään testamentissa perustet-
tavaksi määrätyn säätiön (testamenttisäätiön) 
toimeenpanijan tehtävistä ja palkkiosta. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Pykälällä selkeytetään sitä, mistä 
tehtävistä toimeenpanija on säätiöoikeudelli-
sessa vastuussa. Toimeenpanijan vahingon-
korvausvastuuta selkeytetään 8 luvun 1 §:n 
4 momentissa siten, että toimeenpanija on 
säätiöoikeudellisessa vahingonkorvausvas-
tuussa säätiölle ja kolmannelle säätiölain ja 
säätiön sääntöjen rikkomisella tahallaan tai 
huolimattomuudesta aiheuttamastaan vahin-
gosta. 

Pykälän 1 momentin mukaan toimeenpani-
jan on huolehdittava tämän luvun 2 §:n mu-
kaisesta perustamiskirjan laatimisesta ja alle-
kirjoittamisesta, jollei perustaja ole liittänyt 
tai sisällyttänyt perustamiskirjaa testament-
tiin (luvun 6 §:n 3 momentti). Toimeenpanija 
voi käytännössä laatia ja allekirjoittaa perus-

tamiskirjan sen jälkeen, kun pesän selvittä-
miseen ja jakamiseen liittyvät toimet on saa-
tettu loppuun, ja säätiölle tuleva varallisuus 
on riidattomasti tiedossa. 

Jos testamentin tekijä ei ole laatinut säätiöl-
le sääntöjä tai jos testamentissa olevat mää-
räykset ovat sellaisia, että niitä tulee tämän 
lain mukaan muuttaa tai täydentää ennen sää-
tiön rekisteröintiä, on toimeenpanijan tehtä-
vänä huolehtia sääntöjen laatimisesta säätiöl-
le. Samoin, jos testamentin laatija ei ole ni-
mennyt säätiön ensimmäistä hallitusta ja ti-
lintarkastajia taikka hallintoneuvostoa, jos 
säätiöllä on hallintoneuvosto, on toimeenpa-
nijan nimettävä ne, jollei testamentissa, sii-
hen mahdollisesti liitetty perustamiskirja 
mukaan lukien, muuta määrätä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään toimeen-
panijan huolellisuusvelvollisuudesta tehtävän 
hoitamisessa. Toimeenpanijan tehtävänä on 
huolehtia testamentin tekijän tahdon toteu-
tuminen säätiön perustamiseksi. Toimeenpa-
nija voi edellä mainitusta huolimatta muuttaa 
4 momentin mukaisesti testamentissa säätiön 
perustamiseen liittyviä määräyksiä, jos mää-
räykset ovat tämän lain tai muun pakottavan 
lain vastaisia. Toimeenpanija voi lisäksi 
muuttaa testamentissa säätiön toiminnalle 
asetettuja määräyksiä, jos määräykset ovat 
sellaisia, että niitä tulisi tämän lain noudat-
tamiseksi muuttaa. Perintökaareen ehdote-
taan lisättäväksi säännös testamenttisäätiön 
toimeenpanijanoikeudesta hakea kuolin-
pesään pesänselvittäjän määräämistä. Jos 
säätiön perustamista koskevaan määräykseen 
liittyen nostetaan moite-, tulkinta-, vahvistus-
, mitättömyys- tai muu kanne tuomiois-
tuimessa, oikeudenkäynnin hoitaminen kuu-
luu pesänselvittäjän tehtäviin.  

Testamentilla perustettavan säätiön sääntö-
jä laadittaessa noudatetaan testamentin ja sii-
hen mahdollisesti liitetyn perustamiskirjan 
määräyksiä ja lainvastaisuudet korjataan. 
Muita mahdollisia testamentin tekijän mää-
räyksiä voidaan ottaa huomioon vain testa-
mentin tulkintaan liittyen. Myös säätiön pe-
rustamista testamentilla koskee yleinen peri-
aate, jonka mukaan säätiön perustajan muita 
tahdonilmaisuja, yleisiä pyrkimyksiä, omaa 
elämäntyötä ja muita vastaavia seikkoja, jot-
ka eivät ilmene testamentista tai perustamis-
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kirjasta, ei oteta huomioon säätiön sääntöjä 
laadittaessa. 

Toimeenpanijaa ei pidetä luvun 1 §:n 
2 momentissa tarkoitettuna perustajana vaik-
ka hän allekirjoittaisi perustamiskirjan, joten 
hän ei ole henkilökohtaisesti vastuussa siitä, 
että testamentissa peruspääomaksi määrätty 
varallisuus luovutetaan säätiölle.  

Pykälän 3 momentin mukaan toimeenpanija 
voi luopua itsenäisen, rekisteröidyn säätiön 
perustamisesta, jos testamentissa säätiölle 
määrätty peruspääoma on alle 50 000 euroa 
tai sellaisessa epäsuhteessa säätiön tarkoituk-
seen nähden, että säätiön perustamiselle ei 
ole edellytyksiä. Näiden edellytysten täytty-
essä toimeenpanija voi luovuttaa perustetta-
valle rekisteröitävälle säätiölle testamentatut 
varat samankaltaista tarkoitusta edistävälle 
toiselle säätiölle taikka sellaiselle yhdistyk-
selle tai muulle yhteisölle, jonka omistajilla 
tai jäsenillä ei ole oikeutta yhteisön varojen 
jaossa. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa poikkeusmahdollisuutta, jonka tarkoi-
tuksena on edistää testamentin tekijän vii-
meisen tahdon toteutumista silloin, kun itse-
näisen rekisteröidyn säätiön perustaminen on 
testamentin täytäntöönpanoaikana mahdoton-
ta tai selvästi epätarkoituksenmukaista testa-
mentin tekijän viimeinen tahto huomioon ot-
taen.  

Poikkeussäännöksen soveltamisen mahdol-
listava epäsuhde säätiölle luovutettavan va-
rallisuuden ja tarkoituksen välillä on voinut 
olla jo testamenttia laadittaessa tai testamen-
tilla säätiölle luovutettavien varojen arvo on 
voinut vähentyä ajan kuluessa siten, että sää-
tiötä perustettaessa säätiölle luovutettavilla 
varoilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta to-
teuttaa säätiön tarkoitusta. Testamentin tekijä 
on voinut määrätä säätiön tarkoituksen laa-
jaksi, ja jos säätiölle luovutetuilla varoilla 
voidaan toteuttaa ainakin osatarkoitusta, ei 
peruspääoma lähtökohtaisesti ole tässä tar-
koitetussa epäsuhteessa säätiön tarkoitukseen 
nähden. Jos säätiön tarkoitus on laaja, mutta 
säätiölle luovutettavat varat ovat epäsuhtees-
sa testamentissa määrättyihin tarkoituksen to-
teuttamistapoihin, toimeenpanija voi muuttaa 
pykälän 4 momentin perusteella toteuttamis-
tapoja koskevia määräyksiä siten, että toteut-
tamistavat ovat oikeassa suhteessa säätiölle 
luovutettuihin varoihin nähden. Lähtökohta-

na toimeenpanijalla on testamenttimääräyk-
sen toimeenpanossa 2 momentissa säädetty, 
jonka mukaan toimeenpanijan on huolellises-
ti toimien edistettävä testamentin tekijän tah-
don toteutumista itsenäisen säätiön perusta-
miseksi. Pääoman ja tarkoituksen epäsuhtaa 
koskevan vaatimuksen soveltamisedellytys-
ten arvioinnissa on otettava huomioon myös 
yleiset testamentin tulkintaperiaatteet.   

Momentin poikkeussäännöksen perusteella 
toimeenpanija voi luovuttaa testamentatut va-
rat samankaltaista tarkoitusta edistävälle toi-
selle säätiölle tai muulle yhteisölle, jonka 
omistajilla tai jäsenillä ei ole oikeutta yhtei-
sön varojen jaossa. Tällaisia yhteisöjä ovat 
pääsääntöisesti ainakin yksityisoikeudellinen 
tai julkisoikeudellinen yhdistys, valtio, kunta, 
kuntayhtymä, kirkko ja seurakunta. Toi-
meenpanijan on huolehdittava siitä, että tes-
tamentissa säätiölle määrätyt varat luovute-
taan hallinnoitavaksi sellaisen yksikön alai-
suuteen, että varojen testamentissa määrätty 
käyttötarkoitus säilyy. Varojen luovuttami-
sesta toiselle säätiölle tai yhteisölle on ilmoi-
tettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Il-
moitusvelvollisuus koskee vain tilanteita, 
joissa testamentissa on määrätty itsenäisen, 
rekisteröidyn säätiön perustamisesta ja toi-
meenpanija luovuttaa rekisteröidyn säätiön 
sijasta varat toiselle yhteisölle.  

Säätiön johdon toimintavelvollisuus alkaa 
perustamiskirjan allekirjoittamisesta (luvun 
1 §:n 4 momentti) tai siitä, kun johdon jäse-
net on nimetty perustamiskirjan määräyksen 
perusteella (2 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohta). 
Testamentissa perustettavaksi määrätylle sää-
tiölle valitun hallituksen on huolehdittava sii-
tä, että perustamiskirjassa säätiölle määrätty 
varallisuus luovutetaan säätiölle ja että säätiö 
ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle 
rekisteröitäväksi 10 §:ssä säädetyssä määrä-
ajassa. Hallituksen on huolehdittava tarvitta-
vista lisäselvityksistä ja täydennyksistä sääti-
ön rekisteröimiseksi. 

Pykälän 4 momentissa säädetään toimeen-
panijan oikeudesta poiketa testamentin teki-
jän testamentissa tai sen liitteenä olevissa 
säännöissä tai perustamiskirjassa asettamista 
säätiötä koskevista määräyksistä. Säännös 
vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 4 §:n 
4 momenttia. 
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Käytännössä poikkeamismahdollisuutta 
sovelletaan lähinnä silloin, kun testamentin 
määräykset eivät ole säätiörekisterin tulkin-
nan mukaan säätiölain mukaisia. Tällöin so-
velletaan säätiölain määräyksiä (tai jos tes-
tamentin määräykset ovat jonkin muun lain 
vastaisia määräyksiä, tätä muuta lakia). Tes-
tamentti voi myös loukata sen tekijän rinta-
perillisten lakiosaa, jolloin testamentin mää-
räyksiä säätiölle luovutettavasta varallisuu-
desta ei voida täysin noudattaa, mikäli rinta-
perilliset eivät luovu oikeudestaan lakiosaan. 

Pykälän 5 momentissa säädetään testament-
tisäätiön toimeenpanijan oikeudesta saada 
tehtävän hoitamisesta kohtuullinen palkkio ja 
korvaus kuluistaan kuolinpesän varoista pääl-
täpäin. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa nimenomaista säännöstä, jota ehdote-
taan sääntelyn selventämiseksi. 

9 §. Suoritus pääomasitoumuksesta. Lakiin 
lisätään säännös peruspääomasitoumuksella 
säätiölle luovutettavan varallisuuden merkin-
nästä säätiön kirjanpidossa. Voimassa ole-
vassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista 
säännöstä. Pykälän 1 momentti sisältää olet-
tamasäännön, jonka mukaan pääoma-
sitoumuksen perusteella säätiölle luovutettu 
omaisuus merkitään peruspääomaksi kirjan-
pitoasetuksen (1339/1997) 6 §:ssä tarkoitet-
tuun oman pääoman erään ”I Osake-, osuus- 
tai muu vastaava pääoma”, jollei perustamis-
kirjassa tai säännöissä muuta määrätä. Perus-
taja voi määrätä, että koko peruspää-
omasitoumus tai osa siitä merkitään muuhun 
oman pääoman erään. Perustamiskirjassa tai 
säännöissä voidaan esimerkiksi määrätä pe-
ruspääomasitoumus merkittäväksi muuhun 
oman pääoman rahastoon. Ehdotus vastaa 
voimassa olevaa käytäntöä. Pykälässä sääde-
tään lisäksi uudemman yksityisiä yhteisöjä 
koskevan lainsäädännön mukaisesti nimen-
omaisesti mahdollisuudesta, että kirjanpito-
laissa säädetään peruspääoman kirjaamisesta 
toisin. 

Säätiön perustamisen jälkeen säätiölle pe-
ruspääoman ehdoin luovutettu määrä on esi-
tettävä säätiön tilinpäätöksessä erillisenä pe-
ruspääoman eränä kirjanpitolainsäädännön 
yleisten periaatteiden mukaisesti. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti koko pe-
ruspääoma on luovutettava säätiölle ennen 
rekisteröintiä (luvun 1 §:n 2 momentti). 

Pykälän 2 momentin mukaan pääoma-
sitoumus voidaan kuitata säätiöltä olevalla 
saamisella vain säätiön hallituksen suostu-
muksella, jollei perustamiskirjassa ole muuta 
määrätty. Hallituksen velvollisuutena on 
huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteen mukai-
sesti arvioida, onko mahdollinen suostumus 
säätiön edun mukaista. Säännös vastaa voi-
massa olevaa uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa sääntelyä. Voimassa olevassa sää-
tiölaissa ei ole vastaavaa erityissäännöstä, 
mutta voimassa olevankin säätiöoikeuden 
mukaan säätiön johdon on harkittava kuitta-
uksen edellytyksiä huolellisesti ja säätiön 
edun kannalta. 

10 §. Säätiön rekisteröiminen. Ehdotus 
poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että 
ehdotuksen mukaan säätiön perustamiseen ei 
enää vaadita rekisteriviranomaisen erillistä 
päätöstä perustamisluvasta. Patentti- ja rekis-
terihallituksen tulee tarkastaa säätiötä rekiste-
röitäessä, onko säätiön perustamiselle lain 
1 luvun mukaiset perusteet, sekä tarkastaa, 
sisältävätkö perustamiskirja ja säännöt lain 
edellyttämät vähimmäismääräykset. Patentti- 
ja rekisterihallituksen on rekisteröitävä lain 
mukaisesti perustettu säätiö rekisteriin. Eh-
dotuksen mukaan säätiön perustaminen pe-
rusilmoituksella vastaa muita yksityisiä yh-
teisöjä koskevaa perustamismenettelyä. Sää-
tiön perusilmoituksesta, siihen liitettävistä 
asiakirjoista ja rekisteröinnin edellytyksistä 
ehdotetaan säädettäväksi 13 luvussa. 

Koska perustamislupamenettelystä luovu-
taan, rekisteröinnin määräaikaa on lyhennetty 
voimassa olevan lain 6 §:n 2 momentissa 
säädetystä. Pykälän 1 momentin mukaan sää-
tiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen 
kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekir-
joittamisesta. Kolmen kuukauden määräaika 
lasketaan siitä, kun kaikki perustajat ovat al-
lekirjoittaneet perustamiskirjan. Jos testa-
mentin tekijä on allekirjoittanut perustamis-
kirjan, ilmoitus on tehtävä kolmen kuukau-
den kuluessa siitä, kun testamentti on saanut 
lainvoiman.   

Jos säätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitä-
väksi määräajassa tai rekisteröinnille ei ole 
kolmen kuukauden määräajan sisällä haettu 
Patentti- ja rekisterihallitukselta lisämääräai-
kaa, säätiön perustaminen raukeaa, jos sääti-
ön perustamisesta on sovittu elossa olevien 
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kesken tai testamentin tekijä on itse laatinut 
perustamiskirjan. Jos säätiö halutaan tämän 
jälkeen perustaa, säätiön perustaminen edel-
lyttää uuden perustamiskirjan laatimista ja al-
lekirjoittamista sekä perustamistoimien suo-
rittamista. 

Rekisteröintiä koskevasta perusilmoituk-
sesta säädetään tarkemmin 13 luvussa. Sääti-
ön perusilmoituksen yhteydessä hallituksen 
on 13 luvun 4 §:n 1 momentin 14 kohdan pe-
rusteella Patentti- ja rekisterihallitukselle il-
moitettava, siitä, että perustamiskirjassa mää-
rätty peruspääomasitoumuksen mukainen va-
rallisuus on luovutettu säätiölle, ja vakuutus 
siitä, että säätiön perustamisessa on muuten-
kin noudatettu tämän lain säännöksiä. Perus-
ilmoituksessa annetaan ilmoitus koko perus-
pääomasitoumuksen mukaisen omaisuuden 
luovuttamisesta säätiölle. Ehdotus vastaa si-
sällöltään tältä osin voimassa olevan lain 6 
§:n 2 momentin 2 kohtaa. Jos perustajalla on 
perustamiskirjan mukaan ollut oikeus luopua 
peruspääomasitoumuksesta ja perustaja on 
käyttänyt oikeuttaan hyväksi, hallituksen tu-
lee toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle 
selvitys perustajan käyttämästä oikeudesta 
luopua peruspääomasitoumuksesta sekä il-
moitus siitä varallisuudesta, mitä perustajat 
ovat luovuttaneet säätiölle ennen perusilmoi-
tuksen allekirjoittamista. 

Johdon jäsenten toimikausi alkaa 1 §:n 
4 momentin mukaan perustamiskirjan allekir-
joittamisesta tai, jos perustamiskirjassa on 
määrätty vain johdon jäsenten valintatavasta, 
kun johdon jäsenet on valittu. Esityksen mu-
kaan säätiölle valitun hallituksen velvollisuu-
tena on huolehtia siitä, että perustettavan sää-
tiön peruspääoma luovutetaan rekisteröitä-
välle säätiölle ja että säätiö ilmoitetaan rekis-
teröitäväksi. Ehdotus vastaa tältä osin voi-
massa olevaa säätiökäytäntöä. 

Jos perustaja ei ole luovuttanut perustamis-
kirjassa antamansa peruspääomasitoumuksen 
mukaista varallisuutta määräajassa rekisteröi-
tävälle säätiölle ja hallitus ei ole pidentänyt 
perustamiskirjassa määrättyä määräaikaa, ei-
kä perustajalla ole oikeutta luopua peruspää-
omasitoumuksesta, hallitus voi ryhtyä toi-
menpiteisiin varallisuuden saamiseksi perus-
tettavan säätiön omistukseen ja hallintaan. 
Hallitus voi huolellisuusperiaatteen mukai-
sesti arvioida, onko varallisuus saatavissa 

säätiölle perintäkeinoin ja onko perinnästä 
aiheutuvat kulut saatavissa perustajalta tai 
maksettavissa muusta säätiön peruspääomas-
ta. Hallitus ja toimitusjohtaja voivat 13 §:n 
3 momentin mukaan ryhtyä toimenpiteisiin 
perustamiskirjassa määrätyn peruspääoman 
saamiseksi säätiölle ilman henkilökohtaista 
kulukorvausriskiä. Perustaja, jonka viivästy-
minen on aiheuttanut perintätoimia, on vel-
vollinen korvaamaan perinnästä aiheutuneet 
kulut säätiölle.  

Myös testamentilla perustettavan säätiön 
hallitus ja toimitusjohtaja voivat joutua ryh-
tymään perintätoimiin varallisuuden saami-
seksi säätiölle. Testamenttisäätiön toimeen-
panija ei ole perustaja, joka vastaa lähtökoh-
taisesti viivästymisestä aiheutuneista perintä-
kuluista. Jos esimerkiksi kuolinpesä ei luovu-
ta testamentattua varallisuutta säätiölle, pe-
rintätoimista aiheutuneista kustannuksista 
vastaa kuolinpesä. Jos varallisuuden luovu-
tuksen viivästyminen on johtunut toimeenpa-
nijasta riippuvista toimista, toimeenpanija 
vastaa aiheuttamistaan perintäkustannuksista. 
Esimerkiksi jos säätiölle testamentattu varal-
lisuus on luovutettu toimeenpanijalle, joka ei 
luovuta varallisuutta säätiölle, hallitus ja toi-
mitusjohtaja voivat joutua ryhtymään perin-
tätoimiin toimeenpanijasta johtuvista syistä. 

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi voimassa olevan lain 
6 §:n 3 momenttia vastaavasti perustellusta 
syystä pidentää säätiön rekisteröintiä koske-
van perusilmoituksen tekemiselle säädettyä 
määräaikaa. Säätiön rekisteriin ilmoittaminen 
voi viivästyä esimerkiksi, jos perustaja ei ole 
luovuttanut peruspääomasitoumuksen mu-
kaista peruspääomaa säätiölle ja hallitus on 
aloittanut perintätoimet peruspääoman saa-
miseksi säätiölle. 

11 §. Testamenttiin perustuvan säätiön pe-
rusilmoituksen viivästyminen. Ehdotuksen 
mukaan testamenttiin perustuva säätiö on il-
moitettava rekisteröitäväksi kohtuullisessa 
ajassa sen jälkeen, kun tuomioistuin on toi-
mittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle il-
moituksen testamenttiin perustuvasta säätiös-
tä taikka kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun toimeenpanija on allekirjoittanut perus-
tamiskirjan. Ehdotus vastaa määräajan lyhen-
tämistä lukuun ottamatta sisällöltään voimas-
sa olevan lain 3 a §:n 3 momenttia ja 6 §:n 
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4 momenttia. Testamenttiin perustuvan sääti-
ön perustamistoimet voivat viivästyä toi-
meenpanijasta ja säätiön hallituksesta riip-
pumattomista syistä. Kohtuullinen aika las-
ketaan siitä, kun testamenttisäätiön toimeen-
panijalla on tosiasiallinen mahdollisuus laatia 
ja allekirjoittaa perustamiskirja.  

Testamentin määräyksen toimeenpanija voi 
lähtökohtaisesti laatia ja allekirjoittaa perus-
tamiskirjan vasta sen jälkeen, kun pesän sel-
vittämiseen ja jakamiseen liittyvät toimet on 
saatettu loppuun ja säätiölle tuleva varalli-
suus on riidattomasti tiedossa. Varojen saa-
minen säätiölle voi poikkeuksellisesti viiväs-
tyä pesän selvittämiseen ja jakamiseen sekä 
pesäosuuden luovuttamiseen liittyvistä syistä 
sen jälkeenkin, kun toimeenpanija on allekir-
joittanut säätiön perustamiskirjan. Hallitus 
voi ryhtyä toimenpiteisiin varallisuuden saa-
miseksi perustettavan säätiön omistukseen ja 
hallintaan, jos testamentissa perustettavaksi 
määrätyn säätiön peruspääomaa ei ole luovu-
tettu rekisteröitävälle säätiölle perustamiskir-
jan allekirjoittamisen jälkeen. Hallituksen ar-
vioitavana on ennen perintätoimiin ryhtymis-
tä, onko pesäosuuden luovutus tosiasiallisesti 
suoritettavissa rekisteröitävälle säätiölle. 

Pykälän 1 momentin mukaan, jos testa-
menttisäätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröitä-
väksi edellä mainitun mukaisesti kohtuulli-
sessa ajassa tuomioistuimen ilmoituksesta tai 
kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan 
allekirjoittamisesta taikka Patentti- ja rekiste-
rihallituksen antama rekisteröintiä koskeva 
määräajan pidennys on päättynyt, Patentti- ja 
rekisterihallitus voi asettaa uhkasakon toi-
meenpanijalle taikka hallituksen jäsenille tai 
tehdä hakemuksen tuomioistuimelle toi-
meenpanijan tai säätiölle valitun hallituksen 
tai sen jäsenen vaihtamiseksi. Momentilla 
selkeytetään voimassa olevan lain 3 a §:n 
3 momenttia Patentti- ja rekisterihallituksen 
toimivaltuuksien osalta. Voimassa olevan 
lain 6 §:n 4 momentista poiketen Patentti- ja 
rekisterihallitus voi ehdotuksen mukaan aset-
taa uhkasakon myös testamentin toimeenpa-
nijalle tehtävien suorittamisen tehosteeksi. 
Voimassa olevan lain perusteella Patentti- ja 
rekisterihallitus on toimeenpanijan laimin-
lyödessä tehtävänsä voinut vain ilmoittaa sii-
tä käräjäoikeudelle. Lisäksi ehdotuksella laa-
jennetaan mahdollisuutta erottaa säätiölle va-

littu hallitus tai hallituksen jäsen tehtäväs-
tään, jos rekisteröinti laiminlyödään. Voi-
massa olevan lain 14 §:n 2 momentti edellyt-
tää jatkuvaa tai muuten törkeää lain tai sään-
töjen vastaista toimintaa hallituksen jäsenen 
erottamiseksi. Ehdotuksen mukaan erottami-
sen perusteeksi riittää laissa asetettujen mää-
räaikojen perusteeton laiminlyönti. Muutok-
sella varmistetaan Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle keinot puuttua toimeenpanijan ja 
hallituksen laiminlyönteihin ja varmistaa se, 
että testamenttisäätiö rekisteröidään viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun testamenttisäätiön 
rekisteröimisen edellytykset ovat olemassa. 

Testamenttisäätiön toimeenpanijan vaihta-
miseen sovelletaan luvun 7 §:n 3 momentin 
mukaan, mitä perintökaaressa on säädetty pe-
sänselvittäjän vapauttamisesta toimesta. Uh-
kasakon asettamisesta ja määräämisestä sää-
detään 14 luvun 9 §:n 3 momentissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimeenpani-
jan tai hallituksen jäsenen tai hallituksen 
vaihtamista koskeva päätös voidaan määrätä 
pantavaksi täytäntöön muutoksenhausta huo-
limatta. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä. Muutosta ehdotetaan sen 
vuoksi, että käytännössä toimeenpanijan ja 
hallituksen jäsenen erottamista koskevan 
päätöksen lainvoimaiseksi saaminen voi 
muutoksenhaun johdosta kestää useita vuosia 
vaikka säätiön tarkoituksen toteutuminen ja 
omaisuuden hoitaminen voi edellyttää välit-
tömiä toimenpiteitä. Toisaalta ei ole perustet-
ta siirtää testamenttiin perustuvan säätiön pe-
rustamista pelkästään perusteella, että henki-
lö vaihdetaan tuomioistuimen ratkaisulla teh-
tävien laiminlyönnin johdosta ja vaihtamisen 
peruste saatetaan muutoksenhakutuomiois-
tuimen tarkasteltavaksi.   

12 §. Rekisteröimisen oikeusvaikutukset. 
Pykälän 1 momentin mukaan säätiö syntyy 
rekisteröimisellä. Rekisteröity säätiö on oi-
keuskelpoinen ja oikeustoimikelpoinen oike-
ushenkilö. Rekisteröity säätiö voi saada ni-
miinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia sekä 
kantaa ja vastata. Säännös vastaa sisällöltään 
voimassa olevan lain 8 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan perustamis-
kirjan allekirjoittamisen jälkeen ennen rekis-
teröintiä tehdyistä toimista aiheutuneet vel-
voitteet siirtyvät automaattisesti perustetulle 
säätiölle rekisteröimisellä. Voimassa olevas-
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sa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Muutos 
vastaa uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaa sääntelyä rekisteröinnin oikeusvaikutuk-
sista. Momentissa säädetään lisäksi uudem-
paa yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä 
vastaavasti, että myös enintään vuosi ennen 
perustamissopimuksen allekirjoittamista teh-
dystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirty-
vät säätiölle rekisteröimisellä, jos toimi on 
yksilöity perustamiskirjassa. 

Pykälän 3 momentissa säädetään uudempaa 
yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä vas-
taavasti siitä, että säätiön rekisteröinnin jäl-
keen perustaja ei voi vapautua peruspää-
omasitoumuksesta ja saada jo luovutettua pe-
ruspääomaa takaisin vaikka perustamiseen 
liittyvä ehto ei ole toteutunut. Perustaja on 
voinut asettaa perustamiseen liittyvän ehdon 
perustamiskirjassa tai muutoin. Perustami-
seen liittyvä ehto voi koskea esimerkiksi sää-
tiön tarkoituksen sisältöä, perustajien luku-
määrää tai peruspääoman kokonaismäärää, 
jota perustaja on edellyttänyt osallistuakseen 
itse säätiön perustamiseen. Säännöksellä  
suojataan sivullisten luottamusta rekisteröin-
nin pysyvyyteen. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä. 

13 §. Toiminta ennen rekisteröintiä. Pykä-
län 1 momentin mukaan ennen rekisteröintiä 
säätiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä si-
toumuksia. Säätiö ei myöskään voi olla en-
nen rekisteröintiä asianosaisena tuomiois-
tuimessa tai muussa viranomaisessa. Säännös 
vastaa sisällöltään voimassa olevaa oikeutta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa 
olevan lain 8 §:n 2 momenttia vastaavasti, et-
tä ennen säätiön rekisteröintiä toimesta päät-
täneet ja toimeen osallistuvat vastaavat toi-
mesta yhteisvastuullisesti. Momentissa viita-
taan selkeyden vuoksi 12 §:n 2 momenttiin, 
jonka mukaan perustamiskirjan jälkeen teh-
dyistä ja perustamiskirjassa yksilöidystä, 
enintään vuosi ennen perustamissopimuksen 
allekirjoittamista tehdyistä toimista aiheutu-
neet velvoitteet siirtyvät rekisteröinnillä sää-
tiölle. 

Pykälän 3 momentissa säädetään uudempaa 
yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä vas-
taavasti hallituksen ja toimitusjohtajan oi-
keudesta ilman henkilökohtaista vastuuta 
käyttää puhevaltaa säätiön perustamiseen liit-
tyvissä asioissa. Hallituksen jäsenet ja toimi-

tusjohtaja eivät ole henkilökohtaisessa vas-
tuussa peruspääoman perimisestä aiheutu-
neista kustannuksista. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Säännös ei 
poista hallituksen jäsenen ja toimitusjohtaja 
8 luvun mukaista vahingonkorvausvastuuta, 
jos toimilla on aiheutettu tahallisesti tai huo-
limattomuudesta vahinkoa säätiölle tai kol-
mannelle. Muutoksen tarkoitus on selventää 
perustamistoimiin liittyviä vastuusuhteita se-
kä yhdenmukaistaa sääntelyä tältä osin suh-
teessa muita yksityisiä oikeushenkilöitä kos-
kevaan uudempaan sääntelyyn. 

14 §. Oikeustoimet rekisteröimättömän 
säätiön kanssa. Pykälässä säädetään uudem-
paa yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä 
vastaavasti oikeustoimista rekisteröimättö-
män säätiön kanssa. Säätiön sopimuskump-
panilla on oikeus vetäytyä sopimuksesta, jos 
rekisteröintiä ei ole haettu määräajassa tai jos 
rekisteröinti on evätty. Osapuolten kesken 
voidaan vetäytymisen mahdollisuudesta so-
pia toisin. Jos sopimuskumppani ei tiennyt 
sopimusta tehtäessä, että säätiötä ei vielä ol-
lut rekisteröity, voi hän vetäytyä sopimukses-
ta rekisteröimiseen asti. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jota ehdote-
taan selvyyden ja yhteisölainsäädännön yh-
denmukaistamisen vuoksi. 

15 §. Perustamisen raukeaminen. Pykälän 
1 momentti vastaa voimassa olevan lain 6 §:n 
3 momenttia säätiön perustamisen raukeami-
sesta, jos säätiötä ei ole ilmoitettu rekisteröi-
täväksi määräajassa tai jos säätiön rekiste-
röiminen on evätty. 

Pykälän 2 momentissa säädetään testament-
tisäätiötä koskevasta poikkeuksesta. Testa-
menttisäätiön perustaminen ei raukea rekiste-
röinnille laissa säädetyn määräajan ylittymi-
sen seurauksena. Säännös vastaa voimassa 
olevan lain 6 §:n 3 ja 4 momentin sisältöä. 
Testamenttisäätiön rekisteröimisen viivästy-
misen seuraamuksista on säädetty 11 §:ssä. 

Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään 
voimassa olevan lain 6 §:n 7 momenttia ja 
käytäntöä hallituksen velvollisuudesta pa-
lauttaa perustettavalle säätiölle luovutettu va-
rallisuus perustajille, jos perustaminen rau-
keaa. Velvollisuus koskee myös toimitusjoh-
tajaa, joka voidaan valita jo säätiötä perustet-
taessa. Palautettavasta määrästä voidaan vä-
hentää tavanomaiset kulut, mitä säätiön pe-
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rustamisesta on aiheutunut, kuten viran-
omaismaksut, maksut säätiön rekisteröimisen 
edellyttävistä todistuksista tai asiakirjojen 
laatimisesta, tai mitä peruspääoman perimi-
sestä tai varallisuuden hoitamisesta on sääti-
ölle aiheutunut. Jos perustajat ovat sitoutu-
neet perustamiskirjassa muihin ennen rekiste-
röintiä aiheutuneisiin kuluihin, voidaan täl-
laiset kulut vähentää myös palautettavasta 
määrästä. 

 
II OSA Hallinto, tilinpäätös, toimin-

takertomus, tilintarkastus ja 
sääntöjen muuttaminen 

3 luku Säätiön hallinto ja edustami-
nen 

Luvussa säädetään hallituksesta, toimitus-
johtajasta ja hallintoneuvostosta sekä säätiön 
edustamisesta. Luvun 1 §:ssä määritetään 
säätiön johto, 2 §:ssä hallituksen yleiset teh-
tävät, 3—6 §:ssä säädetään hallituksen pää-
töksenteosta, 7 §:ssä tehtävien siirtämisestä, 
8—11 §:ssä hallituksen kokoonpanosta, va-
linnasta ja toimikaudesta, 12—14 §:ssä jäse-
nen eroamisesta, erottamisesta ja hallituksen 
täydentämisestä, 15—18 §:ssä toimitusjohta-
jasta, 19—22 §:ssä hallintoneuvostosta, 23 ja 
24 §:ssä edustamisesta sekä edustamisoikeu-
den rajoituksista ja 25 §:ssä edustajan toimen 
sitovuudesta. 

Olennaisia muutoksia voimassa olevaan la-
kiin nähden ovat säätiöoikeudellisen vastuun 
kantavan johdon ja sen tehtävien määrittämi-
nen laissa ja toimitusjohtaja-toimielimen 
sääntely, olettamasäännöt hallituksen jäsen-
ten lukumäärästä, valinnasta ja toimikaudesta 
sekä pakottavan ja tahdonvaltaisen lainsää-
dännön rajan selkeyttäminen. 

Luvussa säännellään säätiön johtoon kuu-
luvat toimielimet toimielin kerrallaan. Sääti-
ön johdon muodostavat hallitus, toimitusjoh-
taja ja hallintoneuvosto. Erityislaeissa voi ol-
la erityisiä säännöksiä säätiön johtoon kuulu-
vista tahoista. Esimerkiksi yliopistolain 
(558/2009) 23 §:ssä säädetään säätiöyliopis-
ton toimielimistä. 

Luvussa säännellyistä johtoon kuuluvista 
toimielimistä ainoa pakollinen toimielin on 
voimassa olevaa lakia vastaavasti hallitus. 
Jos säätiöllä on hallintoneuvosto, sen ko-

koonpanosta, toimikaudesta ja valintatavasta 
on määrättävä säännöissä. Hallintoneuvos-
tossa on aina oltava vähintään viisi jäsentä. 
Jollei säännöissä muuta määrätä, hallinto-
neuvosto nimeää hallituksen jäsenet. Ehdo-
tuksen mukaan hallituksessa on aina oltava 
vähintään kolme jäsentä, mikä vastaa voi-
massa olevaa lakia. Jos säätiöllä ei ole hallin-
toneuvostoa, hallitus täydentää itse itseään, 
jollei säännöissä määrätä muuta. Hallitus ni-
meää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan ni-
meämistä ei voi siirtää hallintoneuvostolle tai 
muulle taholle. Koska hallituksen tehtävänä 
on valvoa toimitusjohtajan toimintaa, toimi-
tusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohta-
ja. Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen 
tehtäväjako perustuu uudempaa yksityisiä 
yhteisöjä koskevaan lainsäädäntöön.  

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksessa säätiön hallituksen ja 
hallintoneuvoston päätöksenteko sekä jäsen-
ten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut sään-
nellään yksityiskohtaisemmin kuin voimassa 
olevassa laissa. Näiltä osin ehdotuksen peri-
aatteet vastaavat uudempaa yhteisölainsää-
däntöä. Lisäksi ehdotetaan toimitusjohtaja-
toimielimestä nimenomaisia säännöksiä, jot-
ka vastaavat vähäisin poikkeuksin uudempaa 
yhteisölainsäädäntöä. Ehdotus poikkeaa voi-
massa olevasta laista siten, että säännöissä ei 
voi määrätä sellaisista toimielimistä, joilla 
olisi lain tai sääntöjen perusteella kaikilta 
osin toimivalta ja vastuu uuden lain mukaan 
hallitukselle, hallintoneuvostolle tai toimitus-
johtajalle kuuluvissa tehtävissä. Voimassa 
olevaa oikeutta vastaavasti hallitus voi edel-
leen valtuuttaa säätiön sääntöihin tai päätök-
siin perustuvan tahon esimerkiksi valmiste-
lemaan ja päättämään tietyistä asioista, kuten 
yksittäisistä avustuksista tai sijoituksista, 
mutta tällöinkin hallituksella säilyy valvon-
tavastuu. Muutosten tarkoituksena on selven-
tää ja tarpeellisin osin yhdenmukaistaa sääti-
öiden hallintorakenteita.  

Ehdotetun voimaanpanolain 6 ja 8 §:n mu-
kaan olemassa olevan säätiön on ilmoitettava 
rekisteröitäväksi sellaiset säännöissä määrä-
tyt toimielimet, joihin on tarkoitus soveltaa 
uuden lain säännöksiä toimitusjohtajasta ja 
hallintoneuvostosta. Säätiössä lain voimaan-
tullessa oleva päivittäistä toimintaa johtava 
asiamies, toiminnanjohtaja tai toimitusjohtaja 
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voidaan ilmoittaa uuden lain mukaiseksi toi-
mitusjohtajaksi vain hänen suostumuksel-
laan, koska mahdollista työsuhdetta ei voida 
muuttaa toimielin-suhteeksi ilman johtajan 
suostumusta. 

Luvun säännökset poikkeavat voimassa 
olevan lain säätiön hallintoa koskevasta 2 lu-
vusta myös pykäläjaottelun osalta. Ehdotettu 
lainsäädäntötekniikka vastaa uudempaa yh-
teisöoikeudellista sääntelyä siltä osin kuin 
tarvittava sääntely on sisällöltään samanlais-
ta. Voimassa olevaan lakiin verrattuna ehdo-
tus perustuu osittain olettamasäännöille, joita 
sovelletaan, jollei säätiön säännöissä muuta 
määrätä. Olettamasäännöt perustuvat säätiö-
käytäntöön ja niissä on soveltuvin osin otettu 
huomioon myös uudemman yksityisiä yhtei-
söjä koskevan lainsäädännön kehitys. Hallin-
toa koskevia pykäliä on monelta osin täs-
mennetty ja tarkennettu voimassa olevaan la-
kiin nähden. 

1 §. Säätiön johto. Pykälässä määritetään 
säätiön johtoon kuuluvat toimielimet, joihin 
sovelletaan muun muassa 1 luvun 4 §:ssä 
säädettyä lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitet-
ta. 

Ehdotus vastaa sisällöltään voimassa ole-
van lain 9 §:n 1 momenttia siten, että säätiöl-
lä on aina oltava hallitus. Hallitus on pakolli-
nen toimielin kaikissa säätiöissä. Säätiön joh-
toon voi kuulua myös toimitusjohtaja ja halli-
tusta valvova hallintoneuvosto. Säätiön pe-
rustajat päättävät säätiötä perustettaessa tar-
koituksenmukaisesta hallintorakenteesta. 
Hallintorakennetta voidaan myöhemmin 
muuttaa normaalin sääntömuutoksen tavoin, 
jos se toiminnan muuttuessa tai muusta syys-
tä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 

Tämän luvun hallintoneuvostoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan toimielimeen, joka 
säätiössä on nimetty hallintoneuvostoksi siir-
tymäsäännösten 8 § huomioiden. Jos säätiöllä 
on hallintoneuvosto, toimielimestä on aina 
oltava jäsenten lukumäärää, toimikautta ja 
nimittämistapaa koskevat määräykset sään-
nöissä. Jos säännöissä määrätään hallinto-
neuvostosta, säätiöllä on oltava hallintoneu-
vosto. Voimassa olevassa laissa ei ole sään-
nöksiä hallintoneuvostosta, mutta säännöissä 
on käytännössä voitu rakentaa voimassa ole-
van lain 10 a §:n perusteella luvun hallinto-
neuvostoa vastaava toimielin. 

Ehdotuksen mukaan säätiössä voi olla toi-
mitusjohtaja-toimielin vain, jos sääntöjen 
mukaan säätiöllä on tai voi olla toimitusjoh-
taja. Jos säätiöllä voi sääntöjen mukaan olla 
toimitusjohtaja, hallitus voi harkita, valitaan-
ko säätiölle toimitusjohtaja. Jos säätiöllä on 
sääntöjen mukaan toimitusjohtaja, hallituk-
sella ei ole tällaista harkintavaltaa. Voimassa 
olevan lain aikana epäselvänä on pidetty sitä, 
voiko säätiöllä olla toimitusjohtaja-toimielin 
vai onko säätiön päivittäisen toiminnan joh-
taja aina työsuhteinen toimihenkilö. Ehdo-
tuksella selvennetään oikeustilaa siten, että 
uuden lain mukainen toimitusjohtaja on aina 
toimielin eikä työsuhteessa säätiöön. Toimi-
tusjohtaja ei siten kuulu ilman erillistä sopi-
musta työoikeudellisen lainsäädännön sovel-
tamisen piiriin. Säännöksiä sovelletaan lain 
voimaantullessa rekisteröidyn säätiön johta-
jaan, jos säännöissä määrätään toimitusjohta-
jasta ja hänet rekisteröidään uuden lain mu-
kaiseksi toimitusjohtajaksi voimaanpanolain 
6 §:n mukaisesti. Rekisteröinti edellyttää 
sääntöjen muuttamista ja hallituksen ja johta-
jan suostumusta sekä muutosilmoitusta sään-
töjen muuttamisesta ja toimitusjohtajan ni-
meämisestä. Ilmoituksen rekisteröinnin jäl-
keen johtajaan sovelletaan uuden lain toimi-
tusjohtaja-toimielintä koskevia säännöksiä.  
Uudessa laissa tarkoitetun toimitusjohtajan 
oikeudet ja velvollisuudet määritetään tämän 
lain säännösten lisäksi mahdollisesti erikseen 
tehtävässä toimitusjohtajasopimuksessa, jo-
hon sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden pe-
riaatteita. Säätiöllä voi voimassa olevaa oi-
keutta vastaavasti olla johtavana toimihenki-
lönä myös asiamies, toiminnanjohtaja tai vas-
taava, joka on työsuhteessa säätiöön ja joka 
ei kuulu tässä pykälässä tarkoitettuun säätiön 
johtoon eikä ole säätiön toimielin. 

Ehdotus poikkeaa sisällöltään voimassa 
olevan lain 10 a §:stä siten, että pykälässä on 
määritelty säätiön johtoon kuuluvat toimie-
limet tyhjentävästi. Säätiössä voi edelleen ol-
la sääntömääräisiä tai johtoon kuuluvien toi-
mielinten perustamia, pysyviä tai tilapäisiä 
toimikuntia, valiokuntia, johtoryhmiä, asian-
tuntijaelimiä sekä muita työryhmiä (myö-
hemmin yleisesti ”elin”), jotka hoitavat sään-
nöissä tai johtoon kuuluvan toimielimen pää-
töksellä määrättyjä tehtäviä, ja joiden val-
vonnasta hallintoneuvosto, hallitus tai toimi-
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tusjohtaja on vastuussa. Tällaiset elimet ovat 
pääsääntöisesti johtoon kuuluvaa toimielintä 
avustavia, päätöksentekoa valmistelevia tai 
täytäntöönpanevia elimiä, joilla ei ole itse-
näistä päätösvaltaa säätiötä koskevissa asi-
oissa, eikä niille voi siirtää johtoon kuuluvan 
toimielimen lakisääteisiin tehtäviin liittyvää 
yleistä vastuuta hallinnon ja toiminnan järjes-
tämisestä ja valvonnasta.  

Ehdotuksen mukaan hallituksen alaisen 
elimen tehtävänä voi edelleen olla hallituk-
sen vastuulle kuuluvien tehtävien ja päätettä-
vien asioiden valmisteleminen ja päätöksen-
teko säätiön toimintaan liittyvissä juoksevis-
sa asioissa. Esimerkiksi sijoitusvaliokunnan 
tehtävänä voi olla säätiön sijoitusstrategian 
valmisteleminen, sijoitusympäristöä koskevi-
en muutosten seuraaminen ja raportoiminen 
hallitukselle sekä hallituksen vahvistaman si-
joitusstrategian täytäntöönpano eli yksittäis-
ten sijoituspäätösten tekeminen. Apurahava-
liokunnan tehtävänä voi esimerkiksi olla apu-
rahastrategian valmisteleminen ja hallituksen 
vahvistaman strategian toteuttaminen vahvis-
tetun budjetin puitteissa eli yksittäisistä apu-
rahoista päättäminen vuosittain budjetin, 
sääntöjen, strategian sekä hallituksen antami-
en muiden ohjeiden ja määräysten mukaises-
ti. 

Toisaalta ehdotuksessa selvennetään sitä, 
että vaikka valmistelu- ja täytäntöönpanoteh-
täviä jaettaisiin säännöissä määrätyille sääti-
ön elimille, säätiön hallitus vastaa tällaisten 
elinten ohjauksesta ja valvonnasta. Jos sääti-
öllä on hallintoneuvosto, myös sillä voi olla 
ohjaus- ja valvontavastuu. Tällaisten elinten 
jäsenet eivät ole ehdotuksen 8 luvun 1 §:n 
mukaisessa säätiöoikeudellisessa vahingon-
korvausvastuussa tehtävässään aiheuttamas-
taan vahingosta. Elinten jäsenten vahingon-
korvausvastuu voi perustua vahingonkor-
vauslakiin taikka säätiön ja elimen jäsenen 
väliseen sopimukseen. Sama koskee muutoin 
sopimussuhteen perusteella säätiön tehtäviä 
hoitavaa henkilöä, joka ei ole säätiöön työ-
suhteessa. Elimen jäsen tai toimihenkilö voi 
olla työsuhteen perusteella vahingonkorvaus-
lain 4 luvun mukaisessa työntekijän vahin-
gonkorvausvastuussa aiheuttamastaan vahin-
gosta. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n 
(509/2004) nojalla taloudellinen vahinko 
korvataan vain poikkeuksellisesti eli vain sil-

loin, jos se on aiheutettu rikollisella teolla, 
julkista valtaa käytettäessä tai jos siihen on 
erittäin painava syy. Vahingonkorvauslain 
rajoittavista säännöksistä johtuen, jos elimen 
jäsenten ja säätiön välillä ei ole sovittu va-
hingonkorvausvastuusta, elinten jäseniä voi 
olla vaikea saada korvausvelvolliseksi heidän 
aiheuttamastaan vahingosta. Jos hallitus on 
laiminlyönyt elimen ohjauksen ja valvonnan, 
hallitus voi olla vahingonkorvausvastuussa 
elimen jäsenten säätiölle tai kolmannelle ai-
heuttamasta vahingosta. 

Ehdotuksen mukaan hallituksen vastuulla 
on se, että sen alaisten elinten toiminta on 
ohjeistettu asianmukaisesti ja että työskente-
lystä ja päätöksenteosta toimitetaan riittävä ja 
oikea-aikainen raportointi hallitukselle. Eli-
mille voidaan delegoida hallituksen yleistoi-
mivaltaan perustuvaa päätösvaltaa, mutta 
hallituksella on valvontavastuu siitä, että 
elimille osoitetut tehtävät hoidetaan lain, 
sääntöjen sekä hallituksen päätösten ja ohjei-
den mukaisesti. Mikä yksittäinen asia on niin 
merkittävä säätiön toiminnassa, että operatii-
vista päätösvaltaa käyttävä elin ei voi tehdä 
säätiötä sitovaa päätöstä, riippuu käytännössä 
yksittäistapauksessa muun muassa päätettä-
vänä olevan asian taloudellisesta ja periaat-
teellisesta merkityksestä ja asian luonteesta 
sekä säätiön tarkoituksesta, toimintamuodois-
ta, koosta, varallisuudesta ja toiminnan luon-
teesta. Ehdotuksen mukaan hallitus voi aina 
ottaa päätettäväkseen sen alaisen elimen kä-
siteltävänä olevan asian. 

Jos säätiöllä on toimitusjohtaja, osa edellä 
mainituista tehtävistä voi olla toimitusjohta-
jan yleistoimivaltaan kuuluvia. Myös se, mi-
kä yksittäisessä säätiössä kuuluu toimitusjoh-
tajan yleistoimivaltaan ja vastuulle, riippuu 
useista seikoista, kuten säätiön tarkoitukses-
ta, toimintamuodoista, koosta, varallisuudes-
ta ja toiminnan luonteesta. Jos toimitusjohta-
jan apuna on sen tehtävien hoitamisessa eli-
miä, toimitusjohtajan on valvottava, että sen 
alaisten elinten toiminta on järjestetty lain, 
sääntöjen sekä hallituksen ja toimitusjohtajan 
päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitus-
johtajan apuna voi olla esimerkiksi johto-
ryhmä, joka koostuu säätiöorganisaation joh-
tajista ja jonka tehtävänä voi olla esimerkiksi 
avustaa toimitusjohtajaa säätiön operatiivisen 
toiminnan hoitamisessa ja valvonnassa. Joh-
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toryhmällä, niin kuin edellä mainituilla va-
liokunnilla, ei ole säätiössä säätiöoikeudellis-
ta asemaa, eivätkä elinten jäsenet ole pelkäs-
tään kyseisen elimen jäsenenä säätiöoikeu-
dellisessa vahingonkorvausvastuussa. 

Voimassa olevan lain 10 a §:n nojalla sää-
tiön säännöissä voidaan määrätä, että päättä-
misvaltaa säätiössä käyttää hallituksen ohella 
säännöissä määrätyissä asioissa muukin toi-
mielin taikka hallituksen jäsen tai säätiön 
toimihenkilö. Tällainen elin tai toimihenkilö 
on voimassa olevan lain 12 a §:n mukaisesti 
säätiöoikeudellisessa vahingonkorvausvas-
tuussa tehtävässään aiheuttamastaan vahin-
gosta. Jos ennen uuden lain voimaantuloa re-
kisteröidyissä säännöissä on määrätty voi-
massa olevan lain 10 a §:n mukaisesta toi-
mielimestä tai toimihenkilöstä, tällaiseen 
elimeen ja henkilöön sovelletaan voimaan-
panolain 9 §:n mukaan uuden lain vahingon-
korvausvelvollisuutta koskevaa 8 luvun 
1 §:ää. 

Voimaanpanolain 6 §:n 1 momentissa on 
otettu huomioon olemassa olevissa säätiöissä 
käytössä olevat ilmaukset johtajasta siten, et-
tä tarvittaessa toimitusjohtajasta voi käyttää 
säännöissä muuta, säätiössä ennestään käy-
tössä olevaa yleisesti käytettyä ilmausta. Täl-
lä hetkellä johtavasta toimihenkilöstä käyte-
tään usein ”asiamies” –nimikettä ja joissakin 
säätiöissä ”toimitusjohtaja” –nimikettä. Toi-
mitusjohtaja-toimielimen käyttöön oton yh-
teydessä oikeustilaa selventää se, että tällai-
sesta toimielimestä pitäisi aina määrätä sään-
nöissä. Joissakin säätiöissä asiamiehestä käy-
tetään muuta nimikettä, kuten ”rahastonhoi-
taja”, ”kirstunvartija” tai ”skattemästare”. 
Tarkoitus on, että toimitusjohtajan voi ilmoit-
taa säätiörekisteriin siten, että myös toimitus-
johtajaksi nimettävästä käytetty aiempi ilma-
us käy ilmi säätiörekisteristä (esimerkki: 
”Säätiön toimitusjohtajana toimii rahaston-
hoitaja NN”). 

Toimitusjohtajaa ja hallintoneuvostoa kos-
kevien säännösten soveltamisesta voimassa 
olevan lain 10 a §:n mukaisiin määräyksiin 
perustuvaan asiamieheen, muuhun johtajaan, 
hallintoneuvostoon, valtuuskuntaan ja muu-
hun toimielimeen ehdotetaan säädettäväksi 
voimaanpanolain 6 ja 8 §:ssä.  

2 §. Hallituksen yleiset tehtävät. Pykälän 
1 momentissa määritetään hallituksen yleiset 

tehtävät. Voimassa olevan lain 10 §:n 2 mo-
menttia vastaavasti hallitus vastaa säätiön 
hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että sää-
tiö toteuttaa säännöissä määrättyä tarkoitus-
taan ja että tarkoituksen toteuttamiselle on 
säätiössä rakennettu säätiön toiminnan koko 
ja luonne sekä käytettävissä olevat varat 
huomioon ottaen toimiva organisaatio. Halli-
tuksella on toimivalta kaikissa niissä asioissa, 
joita ei ole lain nojalla tai sääntöjen määrä-
yksellä nimenomaisesti siirretty hallintoneu-
vostolle tai toimitusjohtajalle. Jos säätiössä ei 
ole toimitusjohtajaa, vastaa hallitus myös 
toimitusjohtajan tehtävistä. Hallitus voi dele-
goida tehtäviään toimitusjohtajalle, perusta-
milleen elimille taikka työntekijöille normaa-
lien yhteisöjä koskevien delegointiperiaattei-
den mukaisesti. Hallituksen on kuitenkin aina 
huolehdittava toiminnan asianmukaisesta oh-
jeistamisesta, raportointi- ja seurantajärjes-
telmien luomisesta ja valvonnasta.  

Hallituksen ja toimitusjohtajan yleistä toi-
mivaltaa koskevien säännösten perusteella 
hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös 
muuhun lainsäädäntöön perustuvista säätiötä 
koskevista vaatimuksista, kuten toimintaker-
tomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta. 

Velvollisuus tehtävien hoitoon alkaa toimi-
kauden alkaessa, joten uuden hallituksen jä-
senen on viime kädessä itse huolehdittava 
esimerkiksi siitä, että hän saa tehtäviensä 
hoidon kannalta tarvittavat tiedot toimikau-
den alkaessa. Tämän vuoksi on suotavaa, että 
esimerkiksi hallituksen jäsenten vaihtuessa 
hallitus kokoontuu riittävän pian. Käytännös-
sä on sangen yleistä, että varsinkin pienem-
män säätiön hallitus kokoontuu vain muuta-
man kerran vuodessa. 

Käytännössä on tavallista, että hallituksen 
jäsenille ei makseta palkkiota tai palkkio on 
pieni. Tämä ei kuitenkaan sellaisenaan poista 
eikä rajoita hallituksen jäsenen vahingonkor-
vausvastuuta voimassa olevien yleisten yh-
teisöoikeudellisten periaatteiden mukaan. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
kirjanpidon ja varainhoidon järjestämisen ja 
valvonnan osalta. Voimassa olevan lain 
yleissäännöksen perusteella hallituksen teh-
tävänä on sekä kirjanpidon ja varainhoidon 
järjestäminen että valvonta (10 §:n 2 mo-
mentti), jollei säännöissä ole määrätty kirjan-
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pidon ja varainhoidon järjestämiseen liittyvää 
tehtävää säätiön johtajalle tai muulle taholle 
(10 a §). Ehdotuksen nimenomaisen sään-
nöksen mukaan hallituksen vastuulla on kir-
janpidon ja varainhoidon valvonnan järjes-
tämisestä huolehtiminen. Toimitusjohtajan 
tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpito 
on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla 
tavalla järjestetty. Jos säätiöllä ei ole toimi-
tusjohtajaa, vastaa hallitus myös lakiehdo-
tuksen mukaan toimitusjohtajalle kuuluvasta 
kirjanpidon ja varainhoidon luotettavasta jär-
jestämisestä. Hallitus voi mainitussa tilan-
teessa delegoida kirjanpidon ja varainhoidon 
järjestämisen säätiön toimihenkilölle, mutta 
hallitus vastaa siitä, että kirjanpito on lain 
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. Ehdotus vastaa yhtiölainsäädän-
nön säännöksiä hallituksen ja toimitusjohta-
jan välisestä tehtäväjaosta. 

Kirjanpitolain 3 luvun 7 §:n mukaan sääti-
ön hallituksen ja säätiössä mahdollisesti ole-
van toimitusjohtajan on päivättävä ja allekir-
joitettava toimintakertomus ja tilinpäätös sa-
malla tavalla kuin muissakin oikeushenkilö-
muotoisissa kirjanpitovelvollisissa. Yhteisö-
oikeuden yleisistä periaatteista seuraa, että 
hallitus vastaa yleistoimivallan perusteella 
kirjanpitovelvollista koskevien velvoitteiden 
täyttämisestä, kuten säätiön tilinpäätöksen 
laatimisesta. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevan lain 
10 §:n 2 momentista siten, että ehdotuksessa 
ei nimenomaisesti säädetä siitä, miten halli-
tuksen on sijoitettava säätiön varat. Voimassa 
olevan lain mukaan hallituksen on erityisesti 
huolehdittava siitä, että säätiön varat sijoite-
taan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Eh-
dotuksen mukaan hallitus vastaa siitä, että 
varainhoidon valvonta on asianmukaisesti 
järjestetty. Ehdotetun 1 luvun 5 ja 6 §:n mu-
kaan säätiön sijoitustoiminnan ja muun va-
rainhoidon on oltava suunnitelmallista.  Eh-
dotus vastaa varainhoidon osalta voimassa 
olevaa oikeustilaa siten, että hallituksen ei 
edellytetä aina tekevän esimerkiksi yksittäi-
siä sijoituspäätöksiä, vaan sijoitustoiminnan 
hoitaminen ja yksittäisten sijoituspäätösten 
tekeminen voi kuulua toimitusjohtajan, ulko-
puolisen varainhoitajan, hallituksen alaisen 
elimen tai säätiön toimihenkilön tehtäviin. 
Hallituksen tehtävänä on aina vähintään va-

rainhoidon periaatteiden vahvistaminen, sen 
ajantasaisuuden seuraaminen ja sijoitustoi-
mintaan liittyvien asianmukaisten valvonta-
järjestelmien luominen.  

Hallitus vastaa ehdotuksen mukaa siitä, että 
säätiöllä on kussakin tilanteessa asianmukai-
nen sijoitusstrategia ja että sijoitusstrategian 
noudattamiseksi säätiöllä on asianmukaiset 
valvontajärjestelmät. Jos säätiöllä on tässä 
laissa tarkoitettu toimitusjohtaja, hän vastaa 
päivittäisestä sijoitustoiminnasta. Ehdotus 
muuttaa tältä osin hallituksen vastuuta sijoi-
tustoiminnan järjestämisessä. Jos säätiössä ei 
ole toimitusjohtajaa, vastaa hallitus myös 
päivittäisestä sijoitustoiminnasta. Vaikka hal-
litus voi delegoida sijoitustoimintaan liittyviä 
tehtäviä säätiön muulle elimelle tai toimi-
henkilölle, vastuuta toiminnasta ei voi siirtää 
toimihenkilölle jo senkin vuoksi, että esimer-
kiksi tällaisen toimihenkilön vahingonkor-
vauslakiin perustuva korvausvastuu on huo-
mattavasti rajatumpi kuin säätiön hallituksen 
jäsenten ja säätiölaissa tarkoitetun toimitus-
johtajan vastuu. Ehdotus selventää tehtävien 
ja vastuun jakoa hallituksen ja toimitusjohta-
jan sekä säätiön muiden elinten ja toimihen-
kilöiden kesken. 

Ehdotuksessa hallituksen tehtävät on sään-
nelty yleisluontoisella tavalla. Säätiöt ja nii-
den toimintaympäristöt voivat olla hyvin eri-
laisia, joten laissa ei voida säännellä hallituk-
sen tehtäviä kovin yksityiskohtaisesti. Halli-
tuksen tosiasialliset tehtävät saattavat muut-
tua myös ajan kuluessa ja säätiön toiminnan 
kehittyessä. Esimerkiksi säätiön toiminnan 
kasvaessa ja siirtyessä perinteisestä apuraha-
toiminnasta laajan palvelutoiminnan tuotta-
miseen, hallituksen tosiasialliset tehtävät 
käytännössä muuttuvat tai ainakin painottu-
vat yksittäisten varainkäyttöä koskevien pää-
tösten tekemisestä  toiminnan strategian 
luomiseen sekä toiminnan valvonnan järjes-
tämiseen. Ehdotus mahdollistaa hallituksen 
tehtävien kehittymisen ajan kuluessa ja toi-
mintaympäristön muuttuessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallitus tai 
sen jäsen ei saa noudattaa säätiölain tai sääti-
ön sääntöjen vastaista pätemätöntä päätöstä. 
Säännöksen sanamuoto poikkeaa voimassa 
olevan lain 10 §:n 1 momentista siten, että 
ehdotuksessa kielletään nimenomaisesti sää-
tiölain vastaisen päätöksen täytäntöönpano. 
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Säätiön toiminnassa on tietenkin noudatetta-
va myös muuta lakia, jonka rikkomisen seu-
raamuksiin sovelletaan säätiölain yleisiä 
säännöksiä sekä muuta lainsäädäntöä. Muun 
lain vastaisen päätöksen täytäntöön panemi-
sesta voi seurata säätiölakiin tai muuhun la-
kiin perustuva vahingonkorvausvelvollisuus, 
säätiöllä voi olla oikeus moittia säätiön ni-
missä tehtyä sopimusta, sitoumusta tai muuta 
täytäntöönpanoa säätiölain edustamista kos-
kevien säännösten perusteella tai täytäntöön-
pano voi johtaa tähän tai muuhun lakiin pe-
rustuvaan seuraamukseen, kuten rangaistus-
vastuuseen.  Kielto koskee luonnollisesti 
myös mitättömän päätöksen täytäntöönpa-
noa. 

Pätemättömäksi väitetyn päätöksen täytän-
töönpanoon sovelletaan yleisiä yhteisöoikeu-
dellisia periaatteita, mistä seuraa muun mu-
assa, että hallitus voi arvionsa perusteella 
omalla vastuullaan panna päätöksen täytän-
töön väitteestä huolimatta, jollei täytäntöön-
panoa kielletä esimerkiksi Patentti- ja rekis-
terihallituksen päätöksellä (14 luvun 9 §:n 
1 momentti). Kielto koskee myös mitättömän 
päätöksen täytäntöönpanoa (mitättömästä 
päätöksestä ks. 7 luvun 2 §).   

Momentin säännökset koskevat myös hal-
lintoneuvostoa ja sen jäsentä tämän luvun 
22 §:n viittaussäännöksen perusteella. 

Momentti vastaa uudempaa yhteisölainsää-
däntöä, jonka soveltamiseen ei ole liittynyt 
merkittäviä ongelmia (esimerkiksi osakeyh-
tiölain 6 luvun 2 §:n 2 momentti). 

3 §. Hallituksen päätöksenteko. Pykälässä 
säädetään säätiön päätöksenteon järjestämi-
sestä, päätöksenteon vähimmäisvaatimuksis-
ta sekä ilman muodollista kokousta tehtäväs-
tä päätöksenteosta. Säännös koskee tämän 
luvun 22 §:n viittaussäännöksen mukaan 
myös hallintoneuvoston kokouksia. 

Pykälän 1 momentin mukaan päätökseksi 
tulee mielipide, jota on kannattanut enemmän 
kuin puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei täs-
sä laissa tai säännöissä edellytetä suurempaa 
määräenemmistöä. Ehdotus vastaa voimassa 
olevan lain 11 §:n 1 momentin 2 kohtaa. Eh-
dotuksen mukaan enemmistöä laskettaessa ei 
oteta huomioon esteellistä jäsentä, joka ei saa 
4 §:n mukaan osallistua asian käsittelyyn. 
Ehdotus vastaa tältä osin voimassa olevaa oi-
keutta. Ehdotus vastaa rekisteriviranomaisen 

käytäntöä siten, että säännöissä voidaan mää-
rätä vain tiukemmasta enemmistövaatimuk-
sesta. Ehdotuksen mukaan jokaisella jäsenel-
lä on yksi ääni, mikä vastaa voimassa olevaa 
oikeutta. Äänten mennessä tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, mikä vastaa voimassa 
olevan lain 11 §:n 1 momentin 3 kohtaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vaalissa tule-
vat valituiksi eniten ääniä saaneet, jollei 
säännöissä ole muuta määrätty. Voimassa 
olevassa laissa vaali ratkaistaan enemmistö-
päätöksellä, jollei säännöissä määrätä muuta. 
Ehdotus muuttaa toimielimen jäsenten val-
tasuhteita siten, että ehdotus lisää yksittäisen 
jäsenen äänen merkitystä, mikä lisää vaalissa 
jäsenen itsenäisyyttä suhteessa enemmistöön. 
Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit ar-
valla, mikä vastaa voimassa olevan lain 
11 §:n 1 momentin 3 kohtaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan päätösvaltai-
suuden edellytyksenä on voimassa olevan 
lain 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti, 
että paikalla on yli puolet jäsenistä. Päätös-
valtaisuutta laskettaessa esteellisen jäsenen ei 
katsota olevan paikalla. Ehdotuksen mukaan 
säännöissä voidaan voimassa olevaa rekiste-
rikäytäntöä vastaavasti määrätä vain suu-
remmasta päätösvaltaisuuden vaatimuksesta. 
Päätösvaltaisuus lasketaan hallitukseen vali-
tuista varsinaisista jäsenistä. Jos jäsenmäärä 
on lain olettamasäännön tai sääntöjen nimen-
omaisen määräyksen mukaan liukuva ja hal-
litukseen valitun jäsenyys on päättynyt eikä 
tilalle ole valittu uutta jäsentä, päätösvaltai-
suus lasketaan liukuman puitteissa olevasta 
uudesta jäsenmäärästä. Samoin tehdään, jos 
hallitus, joka täydentää itse itseään, on päät-
tänyt olla nimeämättä uutta jäsentä eronneen 
jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle. Laissa 
asetettuja rajoja päätösvaltaisuudelle ei voi 
voimassa olevan käytännön mukaisesti sään-
nöissä lieventää. 

Pykälän 4 momentissa säädetään uudempaa 
yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä vas-
taavasti siitä, että kaikille hallituksen jäsenil-
le, ja jäsenen ollessa estyneenä varajäsenelle, 
on varattava mahdollisuus osallistua päätös-
ten tekemiseen. Säännös vastaa nykyistä  hy-
vää käytäntöä vaikka voimassa olevassa lais-
sa ei vastaavaa nimenomaista säännöstä. 
Säännös ei edellytä sitä, että kaikkien koko-
ukseen osallistuvien on oltava henkilökohtai-
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sesti läsnä kokouksessa. Jäsenille voidaan 
myös tarvittaessa varata mahdollisuus osal-
listua teknisten apuvälineiden kautta kokouk-
seen tai koko kokous voidaan järjestää tek-
nisten apuvälineiden avulla.  

Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
5 momenttia siitä, että hallituksen päätökset 
voidaan tehdä myös pitämättä fyysistä koko-
usta esimerkiksi puhelin- tai sähköpostiko-
kouksena, jolloin päätökset on dokumentoi-
tava varsinaista kokousta vastaavalla tavalla. 
Muun päätöksentekomenettelyn kuin varsi-
naisen kokouksen käyttäminen ja tällaisen 
kokouksen menettelytavat riippuvat voimas-
sa olevan käytännön mukaisesti säätiön sisäi-
sistä toimintatavoista ja määräyksistä. 

Pykälän 6 momentissa säädetään nykyisen 
säätiökäytännön mukaisesti, että hallituksen 
jäsenet voivat yksimielisenä päättää olla 
noudattamatta kokouskutsua koskevia mää-
räyksiä. Esimerkiksi 6 luvun 4 §:n mukaan 
päätöstä sääntöjen muuttamisesta ei saa teh-
dä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. 
Jäsenet voivat kaikkien toimielimen jäsenten 
suostumuksella tehdä päätöksen sääntöjen 
muuttamisesta, vaikka asiaa ei ole mainittu 
kutsussa. Yksimielisyyttä edellytetään kaikil-
ta hallituksen varsinaisilta jäseniltä. 

4 §. Esteellisyys. Pykälän 1 momentin es-
teellisyyssäännöstä  sovelletaan hallituksen 
jäsenten lisäksi toimitusjohtajaan (17 §) ja 
hallintoneuvoston jäseneen (22 §).  Voimassa 
olevan lain 11 §:n 3 momentista poiketen eh-
dotetaan, että lain esteellisyyssäännöstä ei 
sovelleta säätiön työntekijöihin eikä säätiö-
laissa sääntelemättömien, säätiön sääntöihin 
tai päätöksiin perustuvien elinten jäseniin. 
Säännöstä ei siten sovelleta esimerkiksi halli-
tuksen ja toimitusjohtajan alaisena toimivien 
elinten jäseniin eikä toimihenkilöihin. Sääti-
ön säännöissä ja päätöksillä voidaan määrätä 
laajemmasta henkilöpiiristä, jonka osallistu-
miseen säätiön puolesta tehtäviin päätöksiin 
ja toimiin sovelletaan esteellisyysvaatimuk-
sia.  

Voimassa olevan lain 10 a §:n mukaan sää-
tiön säännöissä on voitu määrätä, että päät-
tämisvaltaa säätiössä käyttää määrätyissä 
asioissa säännöissä määrätty toimielin tai 
säätiön toimihenkilö. Ehdotuksessa ehdote-
taan muutettavaksi päätösvaltaa käyttävien 
tahojen piiriä siten, että yksinomaista päätös-

valtaa voidaan jakaa lain mahdollistamissa 
rajoissa vain hallintoneuvoston, hallituksen 
ja toimitusjohtajan kesken.  

Säännöissä määritelty säätiön muu elin tai 
toimihenkilö ei voi ehdotuksen mukaan kuu-
lua säätiön johtoon, eikä sillä voi olla yksin-
omaista päätösvaltaa säätiötä koskevissa asi-
oissa. Säätiön johto voi yleisten periaatteiden 
mukaisesti delegoida päätösvaltaa säätiössä 
yksittäisille toimihenkilöille tai elimille, jol-
loin toimihenkilö tai päätösvallan käyttäjä 
voi periaatteessa tehdä oikeustoimen myös 
esteellisenä. Säätiön hallituksen, hallintoneu-
voston ja toimitusjohtajan on kuitenkin osal-
taan huolehdittava siitä, että mainittujen 
muiden elinten toiminta järjestetään siten, et-
tä esteelliset eivät käytä päätösvaltaa säätiön 
elimissä. Elimen jäsen tai toimihenkilö vas-
taa tällöin esteellisenä henkilönä mahdolli-
sesti säätiölle aiheuttamasta vahingosta va-
hingonkorvauslain tai säätiön ja elimen jäse-
nen tai toimihenkilön välisessä sopimuksessa 
sovittujen periaatteiden mukaisesti.  

Ehdotus poikkeaa uudemman yhteisölain-
säädännön esteellisyyssäännöksistä (esimer-
kiksi osakeyhtiölain 6 luvun 4 §) siten, että ei 
ehdoteta kaavamaisesti esteellisyyden pois-
tavaa erityissäännöstä niistä tilanteista, joissa 
hallituksen kaikki jäsenet ovat esteellisiä. 
Muuta yhteisölainsäädäntöä vastaavaa poik-
keussäännöstä ei ehdoteta säätiömuodon eri-
tyispiirteiden vuoksi. Säätiölaista poiketen 
osakeyhtiölain tavoitteena ei ole lähipiirietu-
jen kieltäminen vaan lähipiirin kohteleminen 
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Sää-
tiöllä ei myöskään ole sellaisia muihin yhtei-
sömuotoihin liittyviä omistajia ja jäseniä, 
jotka voivat estää yksimielisenkin johdon pe-
rusteettomat edut tai vaatia niiden palautta-
mista.  

Pykälän 2 momentin erityissäännöksen 
mukaan avustuksen tai muun kokonaan tai 
osittain vastikkeettoman edun antamista kos-
kevan päätöksen tekemiseen ei saa osallistua 
hallituksen jäsen silloin, kun hän tai hänen 
perheen jäsenensä, muu lähisukulainen tai 
heidän määräysvallassaan oleva yhteisö tai 
säätiö on tällaisen edun saajana. Säätiön 
säännöissä ja päätöksillä voidaan määrätä pi-
demmälle menevistä esteellisyysvaatimuksis-
ta. Myös hyvän säätiötavan, kuten yleisesti 
noudatettujen suositusten, kautta voi muo-
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dostua tarkempia vaatimuksia ja menettely-
tapoja erilaisissa säätiöissä ilmenevien esteel-
lisyystilanteiden varalta. Ei myöskään ole es-
tettä sille, että säätiön saaman tuen ehdoissa 
asetetaan säätiön sisäiseen päätöksentekoon 
sovellettavia tiukempia esteellisyys- tai tuen 
käytön raportointivaatimuksia. 

Momenttia vastaavaa erityistä esteellisyys-
säännöstä ei ole muussa yhteisölainsäädän-
nössä. Erityissäännös on tarpeen sen vuoksi, 
että säätiössä vastikkeettomien etujen anta-
mista koskevien päätösten sisältöä ohjaamas-
sa ei yleensä ole vastaavia yleisiä periaatteita 
ja intressitahojen valvontaa kuin esimerkiksi 
yhdistyksessä, osakeyhtiössä ja osuuskunnas-
sa. Mainituissa yhteisömuodoissa vastikkeet-
tomien etujen jakamiseen sovelletaan osak-
kaiden tai jäsenten yhdenvertaisuusperiaatet-
ta ja osakkaat ja jäsenet voivat ylimmän pää-
tösvallan käyttäjinä vaihtaa hallituksen ja 
vaatia korvausta tai rangaistusta lain vastai-
sesta varojenjaosta. Lisäksi osakeyhtiöissä ja 
osuuskunnissa vastikkeettomien etujen anta-
miseen sovelletaan velkojiensuojasäännök-
siä. Säätiölaissa ei ole tarkoituksenmukaista 
säätää vastaavista avustusten ja muiden vas-
tikkeettomien etujen antamista määrittävistä 
periaatteista ja rajoituksista. Näistä syistä on 
tarpeen laajentaa säätiöissä esteellisyyssään-
nösten soveltamisalaa tässä momentissa eh-
dotetulla tavalla.  

Ehdotuksen 1 luvun 9 §:n 2 momentin mu-
kaan saman luvun 2 §:ssä säädettävää lähipii-
rikieltoa ei sovelleta toimintamuotojen mu-
kaisten etujen antamiseen sukusäätiön lähi-
piiriin kuuluville perustajan  perheenjäsenille 
ja sukulaisille. Tällaisten säätiöiden osalta 
tässä momentissa tarkoitettujen avustusten tai 
muiden vastikkeettomien etujen myöntämi-
nen perheenjäsenille ja lähisukulaiselle on 
säätiön perustamisen yhteydessä sääntöihin 
otetun tarkoitusmääräyksen mukaista ja käy-
tännössä tällaisen säätiön hallituksen jäseninä 
ovat yleensä perustajan perheen jäsenet ja 
sukulaiset. Sukusäätiöiden tavanomaisen hal-
linto- ja toimintamallin vuoksi on tarpeen, et-
tä tämän pykälän 2 momentin erityissäännös-
tä ei sovelleta sukusäätiön hallituksen jäse-
niin. 

5 §. Hallituksen kokoontuminen. Pykälässä 
säädetään uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti hallituk-

sen kokoontumisesta. Säännös koskee luvun 
22 §:n mukaan hallituksen kokousten lisäksi 
hallintoneuvoston kokouksia.  

Hallituksen puheenjohtaja vastaa voimassa 
olevan käytännön mukaisesti siitä, että halli-
tus kokoontuu tarvittaessa. Ehdotuksessa 
säädetään olettamasäännöllä siitä, miten me-
netellään, jos puheenjohtaja ei hallituksen jä-
senen tai toimitusjohtajan vaatimuksesta huo-
limatta kutsu kokousta koolle. Jos hallituksen 
puheenjohtaja ei kutsu kokousta koolle, voi 
toimitusjohtaja kutsuta kokouksen koolle. Jos 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväk-
syy koolle kutsumisen, voi myös yksittäinen 
hallituksen jäsen kutsua kokouksen koolle. 
Hallituksen jäsenen oikeudesta kutsua koko-
us koolle voidaan määrätä toisin säännöissä 
esimerkiksi siten, että pykälän toisessa virk-
keessä tarkoitettu oikeus vaatia kokouksen 
koolle kutsumista on tietyllä muulla määrällä 
hallituksen jäsenistä tai että tällainen oikeus 
on yksittäisellä hallituksen jäsenelläkin. Toi-
saalta säännöissä ei voi määrätä hallituksen 
kokoontumisesta vain tietyin ajoin, koska 
hallituksen on koko ajan huolehdittava sääti-
ön hallinnosta (luvun 2 §). Säätiön säännöis-
sä ja päätöksillä, kuten hallituksen työjärjes-
tyksellä, voidaan muilta osin tarkemmin 
määritellä hallituksen kokoontumisen pelin-
säännöt. 

Hallitus voi nykyisen käytännön mukaisesti 
päättää, että toimielimen kokoukseen voi 
osallistua muukin kuin hallituksen jäsen. 
Toimitusjohtajan oikeudesta osallistua halli-
tuksen kokoukseen säädetään 16 §:ssä. Halli-
tukseen kuulumattoman henkilön ja toimitus-
johtajan oikeudesta osallistua kokoukseen 
voidaan määrätä myös säännöissä. Säännöis-
sä voidaan esimerkiksi antaa säätiön ulko-
puoliselle taholle oikeus osallistua hallituk-
sen kokoukseen. 

6 §. Hallituksen pöytäkirja. Ehdotus vastaa 
voimassa olevan lain 11 §:n 2 momenttia si-
ten, että hallituksen kokouksesta on aina laa-
dittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa koko-
uksen puheenjohtaja ja vähintään yksi halli-
tuksen jäsen. Ehdotus vastaa voimassa olevaa 
lakia myös siten, että pöytäkirjaan on aina 
merkittävä vähintään päätökset ja tapahtuneet 
äänestykset. Lakiin lisätään voimassa olevan 
käytännön mukainen säännös siitä, että halli-
tuksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oi-
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keus saada eriävä mielipide pöytäkirjaan 
merkityksi. 

Ehdotuksessa esitetään pakottavaa säännös-
tä pöytäkirjan juoksevasta numeroinnista se-
kä säilyttämisestä. Pöytäkirjat on säilytettävä 
koko säätiön olemassaolon ajan. Ehdotus 
vastaa uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaa sääntelyä pöytäkirjan numeroinnista ja 
säilyttämisestä. 

Pykälää sovelletaan luvun 22 §:n perusteel-
la myös hallintoneuvoston kokouksesta laa-
dittavaan pöytäkirjaan. Ehdotus poikkeaa 
voimassa olevasta laista siten, että pöytäkir-
jaa koskevaa säännöstä ei sovelleta pakotta-
vana säätiön muiden sääntömääräisten tai 
toimielinten päätöksellä perustettujen elinten 
päätöksentekoon. Näiden elimien osalta hal-
litus vastaa päätöksenteon dokumentoinnin 
järjestämisestä riittävällä tavalla esimerkiksi 
siten, että noudatetaan tämän pykälän sään-
nöksiä. Menettelytavoista voidaan määrätä 
säätiön sisäisissä työjärjestyksissä tai toimia 
vakiintuneen tavan mukaisesti. 

7 §. Tehtävien siirtäminen. Pykälässä sää-
detään uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaa lainsäädäntöä vastaavalla tavalla tehtävi-
en siirrosta säätiön johtoon kuuluvien välillä. 
Voimassa olevassa säätiölaissa ei ole vastaa-
vaa säännöstä. Pykälän mukaisella tehtävän 
siirrolla voi olla vaikutusta toimielinten väli-
seen vastuunjakoon tehtävän hoitamisesta. 
Pykälässä ei säännellä toimielimen oikeudes-
ta delegoida tehtäviään ja päätöksentekoa, 
jolloin vastuu tehtävän hoitamisesta ja pää-
töksenteosta säilyy edelleen delegoivalla 
toimielimellä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallitus voi 
yksittäistapauksessa tai sääntöjen niin määrä-
tessä myös laajemmassa määrin tehdä pää-
töksiä toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
kuuluvassa asiassa. Jos hallitus ottaa päätet-
täväkseen toimitusjohtajan toimivaltaan kuu-
luvan asian, vastuu päätöksen lain- ja sääntö-
jenmukaisuudesta siirtyy toimitusjohtajalta 
hallitukselle. Toimitusjohtajalle saattaa kui-
tenkin syntyä vastuu lain- tai sääntöjenvas-
taisen päätöksen täytäntöönpanosta. Missä 
määrin toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä siirretään hallitukselle 
sääntöjen määräyksellä, on säätiön toiminnan 
järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen liit-
tyvä asia. Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa, 

kuuluvat kaikki toimitusjohtajan yleistoimi-
valtaan kuuluvat asiat säätiön hallituksen 
toimivaltaan. 

Hallitus ei voi siirtää hallituksen yleistoi-
mivaltaa säännöissä tai päätöksellä toimitus-
johtajalle, mutta käytännössä hallitus voi hy-
vin laajasti valtuuttaa toimitusjohtajan päät-
tämään lähtökohtaisesti hallitukselle kuulu-
vista asioista. Päätösvallan delegoinnista 
huolimatta hallitus ei voi siirtää vastuutaan 
yleistoimivaltaansa kuuluvien tehtävien hoi-
tamisesta toimitusjohtajalle. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallitus voi 
siirtää tarvittaessa toimitusjohtajan yleistoi-
mivaltaan kuuluvan yksittäisen asian samoin 
kuin omaan yleistoimivaltaan kuuluvan yk-
sittäisen asian hallintoneuvoston päätettäväk-
si. Päätösvallan siirrolla hallitus voi yksittäis-
tapauksissa siirtää päätökseen liittyvän vas-
tuun hallintoneuvostolle. Hallintoneuvostolla 
ei ole velvollisuutta ottaa asiaa päätettäväk-
seen ja vastatakseen silloin, kun asia ei sään-
töjen määräyksellä kuulu hallintoneuvoston 
päätettäväksi. Jos hallintoneuvosto päättää 
hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimival-
taan kuuluvasta yksittäisestä asiasta, hallitus 
ja toimitusjohtaja voi kuitenkin joutua vas-
tuuseen lain tai sääntöjen vastaisen päätöksen 
täytäntöönpanosta.  

Hallitus ei voi siirtää yleistoimivaltaansa 
hallintoneuvostolle. Hallitus ei myöskään voi 
siirtää vastuuta hallintoneuvostolle niistä asi-
oista, jotka on laissa nimenomaisesti määrät-
ty hallituksen tehtäväksi. Periaatteet vastaa-
vat nykyistä käytäntöä. 

8 §. Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja pu-
heenjohtaja. Ehdotus vastaa voimassa olevaa 
lakia siten, että hallituksessa on aina oltava 
puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jä-
sentä. Säätiön tarkoituksen toteutumisen 
varmistamiseksi on edelleen tarpeen, että hal-
lituksessa on vähintään kolme jäsentä. Voi-
massa olevan käytännön mukaisesti sään-
nöissä voidaan määrätä, että hallituksessa on 
oltava enemmän kuin kolme jäsentä. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan olettama-
säännös hallituksen jäsenten lukumäärästä. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Säännöstä sovelletaan, jos sään-
nöissä ei ole määrätty hallituksen kokoon-
panosta. Jos säännöissä ei ole muuta määrät-
ty, kuuluu hallitukseen puheenjohtaja sekä 



 HE 166/2014 vp  
  

 

109 

vähintään kaksi ja enintään kuusi muuta jä-
sentä. Säännöissä voi määrätä lain vähim-
mäisvaatimuksen täyttävästä kiinteästä jä-
senmäärästä taikka lain olettamasäännöstä 
suuremmasta vähimmäismäärästä ja pie-
nemmästä tai suuremmasta enimmäismääräs-
tä. Hallitus voi päättää hallituksen jäsenten 
tosiasiallisesta määrästä liukuman puitteissa, 
jollei säännöissä muuta määrätä. Jos hallituk-
sen valinta kuuluu hallintoneuvostolle, voi 
hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten 
määrästä. Jos hallituksen nimeää ulkopuoli-
nen taho, on säännöissä määrättävä, miten 
hallituksen jäsenten lukumäärä määräytyy. 
Jos hallitus täydentää itse itseään, kiinteä jä-
senmäärä voi useissa tapauksissa olla tarkoi-
tuksenmukainen tapa huolehtia siitä, että tu-
levaisuudessa tietyn hetken enemmistön pää-
töksellä jäsenmäärää ei lisätä tai vähennetä 
sillä seurauksella, että hallituksen sisäiset 
voimasuhteet muuttuvat olennaisesti myös 
tulevia valintoja silmällä pitäen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan voimassa 
olevan lain 9 §:n 1 momenttia vastaavasti, et-
tä hallituksen jäsenille voidaan valita varajä-
seniä vain, jos säännöissä niin määrätään. 
Säännöissä voidaan muun muassa määrätä 
varajäsenten määrästä tai määrätä, että vara-
jäsenet ovat henkilökohtaisia varajäseniä. 
Varajäseneen sovelletaan, mitä hallituksen 
jäsenestä on säännelty.  

Pykälän 3 momentin mukaan hallituksessa 
on aina oltava puheenjohtaja, mikä vastaa 
voimassa olevan lain 9 §:n 1 momenttia. Pu-
heenjohtaja on aina valittava varsinaisten jä-
senten keskuudesta. Ehdotuksessa säädetään 
olettamasääntö puheenjohtajan valinnasta. 
Jollei hallitusta valittaessa ole päätetty toisin 
tai jollei säännöissä muuta määrätä, puheen-
johtajan valitsee hallitus. 

9 §. Hallituksen jäsenten valinta ja palkki-
ot. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan oletta-
masäännöstä hallituksen jäsenten valinnasta. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Jos säätiössä on hallintoneuvosto, 
valitsee hallintoneuvosto säätiön hallituksen, 
jollei säännöissä muuta määrätä. Säännöissä 
voidaan esimerkiksi määrätä, että osan tai 
kaikki hallituksen jäsenistä valitsee ulkopuo-
linen taho, hallitus, säätiön muu elin tai toi-
mihenkilöt hallintoneuvoston sijasta tai ohel-
la. Jos säätiössä ei ole hallintoneuvostoa, 

täydentää hallitus itse itseään, jollei sään-
nöissä muuta määrätä. Olettamasääntö vastaa 
voimassa olevaa säätiökäytäntöä. Valintaoi-
keutta ei kuitenkaan voida antaa toimitusjoh-
tajalle, koska hallituksen yleisenä tehtävänä 
on ohjata ja valvoa toimitusjohtajaa sekä ot-
taa ja erottaa hänet. Jos säätiöllä ei ole hallin-
toneuvostoa, hallituksen jäsenten nimittämis-
oikeuden tai valinnan antaminen säätiön ul-
kopuoliselle taholle voi olla sopiva keino hy-
vän hallinnon periaatteiden edistämiseksi.  

Pykälän 2 momentissa säädetään hallituk-
sen jäsenten nimeämisestä silloin, kun hallin-
toneuvosto tai muu säännöissä määrätty taho 
ei ole nimennyt hallituksen jäseniä seuraaval-
le toimikaudelle ennen uuden toimikauden 
alkamista. Olettamasäännöksen mukaan hal-
litus täydentää mainituissa tapauksissa itse it-
seään. Säännöissä voidaan määrätä myös 
muusta jäsenten valintatavasta.  

Pykälän 3 momentin mukaan hallituksen 
jäsenelle voidaan maksaa tavanomainen 
palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä 
työstä, jollei palkkion tai korvauksen mak-
samista rajoiteta säännöissä. Sama koskee 
säätiön hallituksen jäsenelle säätiön konser-
niyhtiöstä ja -säätiöstä maksettavaa palkkiota 
ja muuta korvausta. Samat vaatimukset kos-
kevat säätiön hallintoneuvoston jäsenelle 
maksettavaa palkkiota ja korvausta 22 §:n 
viittaussäännöksen perusteella.  

Johdon palkkioiden kohtuullisuutta koske-
van vaatimuksen soveltamisalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi voimassa olevan lain 11 §:n 
4 momenttiin siten, että vaatimus koskee 
myös säätiön konserniyrityksistä saatavia 
palkkioita ja korvauksia. Laajennus on tar-
peen säätiöiden konsernirakenteiden huomi-
oon ottamiseksi. Tällaiset palkkiot ja korva-
ukset on myös ilmoitettava toimintakerto-
muksessa ja tilinpäätöksessä siten kuin kir-
janpitolaissa ja tämän lakiehdotuksen 5 luvun 
2 §:ssä säädetään. Myös konsernitilinpäätös-
velvollisuuden laajentaminen lisää säätiön 
johdon palkkioista annettavien tietojen katta-
vuutta.  

Johdon yleisiä tehtäviä (1 luvun 4 §) ja hal-
linnon järjestämistä koskevan velvollisuuden 
(3 luvun 2 §) perusteella säätiön hallituksen 
on huolehdittava siitä, että sen jäsenten ja 
säätiön muun johdon säätiöstä ja sen konser-
niyhtiöistä ja –säätiöistä saamien palkkioi-
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den, palkkojen ja muiden taloudellisten etu-
jen ehdot ovat tavanomaisia eli vastaavat 
yleisesti noudatettua hyvää säätiökäytäntöä. 
Säätiö voi osoittaa palkkio- ja muun korva-
uskäytännön tavanomaisuuden esimerkiksi 
siten, että kokouspalkkio vastaa määrältään 
vastaavista tehtävistä muissa säätiöissä tai 
yhteisöissä noudatettua käytäntöä tai että 
palkkioiden ja muiden korvausten perusteet 
perustuvat ulkopuolisen, säätiön toimielimis-
tä, säätiön perustajasta ja säätiössä mahdolli-
sesti määräysvaltaa käyttävästä tahosta riip-
pumattoman, tahon perusteltuun arvioon, 
suositukseen tai päätökseen taikka tarjouskil-
pailuun. Tässä pykälässä tarkoitettujen palk-
kioiden ja muiden korvausten määrittelyn 
asianmukaisuuden tarkastaminen sisältyy 
säätiössä tilintarkastuslain mukaiseen kirjan-
pitovelvollisen hallinnon tarkastukseen. 

Voimassa olevaa lakia ja säätiökäytäntöä 
vastaavasti säätiön säännöissä ja säätiön pää-
töksillä voidaan myös rajoittaa tai kokonaan 
kieltää palkkioiden ja muiden korvausten 
maksaminen säätiön johdolle.   

10 §. Hallituksen jäsenen kelpoisuus. Pykä-
lässä säädetään hallituksen jäsenen lakisää-
teisistä kelpoisuusedellytyksistä. Pykälän 
1 momentissa säädetään pakottavista kelpoi-
suusedellytyksistä. Säätiön säännöissä voi-
daan voimassa olevan käytännön mukaisesti 
määrätä lisäksi osalle tai kaikille hallituksen 
jäsenille kelpoisuusedellytyksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen 
jäsenenä voi olla vain ihminen ja viranomai-
nen. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei 
voi olla hallituksen jäsenenä. Ehdotus vastaa 
näiltä osin sisällöltään voimassa olevan lain 
9 §:n 1 ja 3 momenttia. Konkurssilain 4 lu-
vun 13 §:ssä säädetään konkurssin vaikutuk-
sesta hallituksen jäsenen kelpoisuuden puut-
tumisen kestoon. Rajoitukset ovat voimassa 
konkurssin alkamisen ja pesäluettelon vah-
vistamisen välisen ajan. Rajoitukset ovat kui-
tenkin voimassa enintään neljä kuukautta 
konkurssin alkamisesta.  

Lakiin ehdotetaan selvyyden vuoksi viit-
taussäännöstä, jonka mukaan liiketoiminta-
kiellon vaikutuksesta säätiön hallituksen jä-
senen kelpoisuuteen säädetään liiketoiminta-
kiellosta annetussa laissa (1059/1985). Liike-
toimintakieltoon määrätty henkilö ei voi toi-
mia viimeksi mainitun lain 4 §:n mukaan 

säätiön hallituksen jäsenenä. Kielto ei koske 
tehtäviä tai toimintaa sellaisessa säätiössä, 
joka ei lainkaan harjoita liiketoimintaa tai 
harjoittaa sitä vain vähäisessä määrin. Erityi-
sistä syistä voidaan lisäksi tuomioistuimen 
päätöksellä määrätä, ettei kielto koske tiettyä 
tai tietynlaista liiketoimintaa taikka tehtäviä 
tai toimintaa tietyssä säätiössä. 

Jos hallituksen jäsen menettää tilapäisesti 
kelpoisuutensa esimerkiksi henkilökohtaisen 
konkurssin vuoksi, esteen poistumisen jäl-
keen hän voi jatkaa hallituksen jäsenen teh-
tävässä, jollei säätiön säännöistä muuta ilme-
ne. Päätöstä uudelleen valinnasta ja rekisteri-
ilmoitusta ei ole tällöin tarpeen tehdä, joten 
konkurssin pesäluettelon vahvistamisen jäl-
keen hallitukseen valittu voi lähtökohtaisesti 
jatkaa tehtävässään ilman uusia päätöksiä. 

Kaupparekisterikäytäntöä vastaavasti sää-
tiörekisteritietoja ei pääsääntöisesti muuteta 
muiden rekistereiden perusteella. Ehdotuksen 
mukaan tietoja voidaan kuitenkin päivittää 
väestötietojärjestelmästä (13 luvun 14 §). 
Henkilöä ei poisteta esimerkiksi hallituksen 
jäsenen roolista näiden tietojen perusteella, 
mutta esimerkiksi liiketoimintakielto näyte-
tään hallituksen jäseneksi rekisteröidyn hen-
kilötietojen yhteydessä. Säätiön säännöissä 
voi määrätä, että hallituksen jäsenyys päättyy 
kesken toimikauden esimerkiksi henkilökoh-
taisen konkurssin vuoksi.  

Pykälän 2 momentti poikkeaa voimassa 
olevan lain 9 §:n 1 momentista siten, että eh-
dotuksen mukaan säätiön säännöissä ei voi 
enää määrätä, että säätiön hallituksen jäseniä 
ovat automaattisesti, ilman valintaa koskevaa 
päätöstä, toisen yhteisön tai säätiön hallituk-
sen, hallintoneuvoston tai vastaavan elimen 
jäsenet. Ehdotuksessa on säilytetty vain se 
mahdollisuus, että säätiön hallituksena tai 
hallituksen jäsenenä voi olla viranomainen 
tai laitoksen hallituksen jäsenet. Tällainen vi-
ranomainen ja laitos on määritelty viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, 
4 §:n 1 momentissa. 

Voimaanpanolain 7 §:n mukaan vanhan 
säätiön sääntöjen määräystä, jonka mukaan 
toisen yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenet 
ovat automaattisesti säätiön hallituksen jäse-
niä, tulkitaan siten, että tällaisella toisella yh-
teisöllä tai säätiöllä on vastaava oikeus valita 
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säätiön hallituksen jäsenet. Käytännössä on 
ilmennyt, että toisen yhteisön tai säätiön toi-
mielimen jäsenet eivät aina tiedä olevansa 
säätiön hallituksen jäseniä. Lisäksi on ilmen-
nyt, että tällaisia säätiöitä ei aina ymmärretä 
ottaa huomioon sen yhteisön tai säätiön kon-
sernitilinpäätöksessä ja muussa konserni-
informaatiossa, jonka hallituksen jäsenet 
muodostavat automaattisesti säätiön hallituk-
sen. Muutosta ehdotetaan vastuusuhteiden ja 
tilinpäätösvaatimusten soveltamisen selven-
tämiseksi.    

Laitoksella tarkoitetaan myös julkisoikeu-
dellista säätiötä. Ehdotus ei siten muuta voi-
massa olevaa lakia tältä osin, eli säätiön hal-
lituksen jäseninä voivat olla myös julkisoi-
keudellisen säätiön hallituksen jäsenet. 

Pykälän 3 momentissa säädetään hallituk-
sen jäsenen kotipaikkavaatimuksesta. Voi-
massa olevan lain 9 §:n 2 momentin mukai-
sesti vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä 
on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueel-
la, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä 
tästä poikkeuslupaa.  

Jos säätiön hallituksen jäsenenä toimii vi-
ranomainen, lupaa poiketa kotipaikkavaati-
muksesta ei edellytetä, vaikka kaikkien mui-
den hallituksen jäsenten kotipaikka olisi Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella. Viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 4 §:n 1 momentissa säädetään Suomen 
viranomaisista, jolloin kotipaikkavaatimus 
täyttyy.  

11 §. Hallituksen toimikausi. Pykälässä 
säädetään hallituksen jäsenen toimikaudesta 
olettamasäännöllä. Säännöissä voi määrätä 
hallituksen jäsenten muusta määräaikaisesta 
toimikaudesta. Ehdotus poikkeaa voimassa 
olevan lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdasta, 
jonka mukaan hallituksen toimikaudesta on 
aina määrättävä säätiön säännöissä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen 
toimikausi on kolme kalenterivuotta, jollei 
säännöissä määrätä muusta määräaikaisesta 
toimikaudesta. Kolmen vuoden olettamatoi-
mikausi perustuu voimassa olevaan sääntö-
käytäntöön. 

Toimikausi voidaan säännöissä määrätä ly-
hyemmäksi tai pidemmäksi, kuin olettama-
säännössä on määrätty. Voimassa olevasta 
laista poiketen elinikäisestä tai muusta tois-
taiseksi jatkuvasta toimikaudesta voi ehdo-

tuksen mukaan määrätä säännöissä vain sää-
tiön perustamisvaiheessa tai jos sääntöjen 
mukaan hallitus ei itse täydennä itseään vaan 
sen jäsenet valitsee jokin muu taho (2 mo-
mentti). Hallituksen jäsenillä voi olla erimit-
taiset toimikaudet voimassa olevan käytän-
nön mukaisesti. Olettamasäännön mukainen 
toimikausi alkaa kalenterivuoden alussa ja 
päättyy kolmannen kalenterivuoden lopussa. 
Toimikauden alkamisesta ja päättymisestä 
voidaan säännöissä määrätä toisin.  

Elinikäisiä ja muita toistaiseksi jatkuvia 
toimikausia ehdotetaan rajoitettavaksi sen 
vuoksi, että käytännössä ne ajan myötä usein 
vaikeuttavat säätiöiden hallintoa, kun elin-
iäksi valitun hallituksen jäsenen toimintaky-
ky vähenee eikä hän enää ymmärrä itse erota 
tehtävästä. Voimaanpanolain mukaan toimi-
kauden pituuden rajoituksia ei sovelleta en-
nen uuden lain voimaan tuloa alkavaan toi-
mikauteen (voimaanpanolain 7 §:n 2 mo-
mentti).  

Valmistelun yhteydessä on harkittu oletta-
masäännöstä hallituksen jäsenten toimikausi-
en päättymisestä siten, että toimikaudet päät-
tyvät eri aikoina.  Jäsenten toimikauden päät-
tyminen eri vuosina edistäisi hallitustyösken-
telyn jatkuvuutta ja sitä pidetään hyvän hal-
lintotavan mukaisena menettelynä. Koska 
hallituksen jäsenten toimikauden pituus voi 
säätiökäytännössä poiketa olettamasäännöstä, 
ei lakiehdotuksessa ole kuitenkaan olettama-
sääntöä erovuoroista.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säännel-
täväksi toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. 
Voimassa olevasta käytännöstä poiketen 
säännöissä voi määrätä toistaiseksi jatkuvasta 
hallituksen jäsenen toimikaudesta vain, jos 
hallitus ei täydennä itse itseään tai säätiön 
perustamisen yhteydessä säännöissä määrä-
tään yhden jäsenen elinikäisestä tai toistai-
seksi jatkuvasta toimikaudesta. Ensin mainit-
tu tilanne on käsillä silloin, kun hallituksen 
jäsenet valitsee hallintoneuvosto tai muu 
säännöissä määrätty säätiön hallitukseen 
nähden ulkopuolinen taho.  

Jälkimmäinen tilanne on käsillä silloin, kun 
säätiön perustamisvaiheessa säännöt laadi-
taan siten, että perustajan, tämän sukulaisen 
tai muun säännöissä määrätyn ihmisen, sään-
nöissä määrätyn tahon nimeämän hallituksen 
jäsenen tai viranomaisen toimikausi on elin-
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ikäinen tai toistaiseksi jatkuva. Jälkimmäinen 
poikkeusmahdollisuus on säätiöiden perus-
tamiskäytäntö huomioon ottaen tarpeen, jotta 
ehdotuksella ei tarpeettomasti rajoitettaisi 
säätiöiden perustamista. Jälkimäisessä tapa-
uksessa säännöissä voidaan määrätä vain yh-
den hallituksen jäsenen toistaiseksi jatkuvas-
ta toimikaudesta, jotta järjestely ei ajan myö-
tä vaikeuttaisi säätiön hallituksen toimintaa. 
Tällaista sääntömääräystä ei lisätä sääntöihin 
säätiön rekisteröimisen jälkeen. 

12 §. Hallituksen jäsenen eroaminen. Py-
kälässä säädetään hallituksen jäsenen oikeu-
desta erota tehtävästään. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa nimenomaista sään-
nöstä. Pykälä vastaa keskeiseltä osalta uu-
dempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lain-
säädäntöä.  

Pykälän 1 momentin mukaan hallituksen 
jäsen voi aina erota tehtävästään kesken toi-
mikauden. Hallituksen jäsenen eroamisoike-
us vastaa voimassa olevaa oikeutta. Eroami-
nen ei edellytä perusteita. Eroamisoikeutta 
koskeva säännös on säätiöoikeudellisesti pa-
kottava, eikä siitä voi määrätä säännöissä toi-
sin. Mahdolliseen eroamista koskevaan so-
pimukseen sovelletaan sopimusoikeuden pe-
riaatteita.  

Pykälän 2 momentissa säädetään eroamisen 
voimaantulosta. Eroaminen tulee voimaan 
aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallituk-
selle. Eroavan jäsenen vastuulla on tarvitta-
essa osoittaa, milloin ilmoitus on annettu lain 
mukaisesti tiedoksi. Lain 9 luvun 3 §:n mu-
kaisesti ilmoitus on annettu tiedoksi hallituk-
selle, kun se on annettu tiedoksi jollekin hal-
lituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai 
muulle henkilölle, jolla on yksin tai yhdessä 
toisen kanssa oikeus edustaa säätiötä. Jos 
eroamista koskevassa ilmoituksessa ei muuta 
määrätä eroamisen voimaantulon ajankoh-
dasta, tulee eroaminen voimaan, kun siitä on 
ilmoitettu säätiön hallitukselle. Eroamista 
koskevassa ilmoituksessa voidaan määrätä 
eroamisen voimaantuloa koskeva aika toisin. 
Sillä, milloin eroaminen on ilmoitettu valitsi-
jalle, ei ole vaikutusta eroamisen voimaantu-
lon ajankohtaan, jollei ilmoituksessa toisin 
määrätä. Ilmoitukselle ei säädetä muotovaa-
timuksia, joten myös suullinen ilmoitus ai-
kaansaa eroamisen vaikutuksen. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tilantees-
ta, jossa hallitukseen ei ole jäämässä enää jä-
seniä. Eroavan jäsenen on ilmoitettava asias-
ta valitsijataholle, jos hallituksen nimeää hal-
lintoneuvosto, säätiön elin tai toimihenkilö 
taikka ulkopuolinen taho. Asiasta tiedon saa-
neella on velvollisuus huolehtia nimeävä ta-
ho koolle valitsemaan säätiölle uusi hallitus.  

Jos hallituksen valitsevaa tahoa ei enää ole 
tai hallitus täydentää itseään, viimeisen eroa-
van jäsenen on ilmoitettava asiasta rekisteri-
viranomaiselle. Patentti- ja rekisterihallituk-
sen tehtävistä tilanteessa, jossa säätiön on 
jäänyt ilman hallitusta, säädetään 14 luvussa. 

13 §. Hallituksen jäsenen erottaminen. Py-
kälässä säädetään hallituksen jäsenen erotta-
misesta silloin, kun valitsija on muu kuin hal-
litus. Erottamista ei tarvitse perustella. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa sään-
nöstä. Voimassa olevassa laissa ei ole rajoi-
tettu asiaa koskevan määräyksen ottamista 
sääntöihin, mutta rekisteriviranomainen ei 
kuitenkaan ole hyväksynyt tällaisia sääntö-
määräyksiä. Ehdotuksella muutetaan rekiste-
rikäytäntöä. 

Pykälän 1 momentin mukaan säännöissä 
voi määrätä, että hallituksen jäsenen voi erot-
taa kesken toimikauden, jos hallituksen jäse-
nen valitsee joku muu taho kuin hallitus itse 
ja erottamisesta päättää tällaisen hallituksen 
jäsenen valitseva taho. Valvovan viranomai-
sen oikeudesta hakea eliniäksi hallitukseen 
valitun tai säännöissä määrätyn jäsenen erot-
tamista tuomioistuimelta säännellään 14 lu-
vussa. 

Hallituksen jäsenen toimintakyvyn ja itse-
näisyyden kannalta on olennaista, että itseään 
täydentävän hallituksen enemmistö ei voi 
painostaa erottamisella uhaten vähemmistö-
jäseniä kannalleen. Tämän vuoksi ehdotuk-
sessa ei sallita sellaista sääntömääräystä, jon-
ka perusteella itsensä täydentävä hallitus voi-
si erottaa jäsenensä kesken toimikauden. 

Nimenomaista säännöstä erottamisoikeutta 
koskevasta sääntömääräyksestä ehdotetaan 
sen vuoksi, että perustajan tai muun ulkopuo-
lisen nimeävän tahon erottamisoikeuden ra-
joittaminen kaavamaisesti ei ole tarpeen. 
Esimerkiksi julkisyhteisön perustaman, jul-
kista tehtävää jatkuvalla julkisella rahoituk-
sella harjoittavan säätiön osalta voi olla täy-
sin perusteltuja syitä määrätä, että säätiön 
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hallituksen nimeävä julkisyhteisö voi myös 
erottaa nimeämänsä hallituksen jäsenen kes-
ken toimikauden. Käytännössä erottaminen 
voidaan toteuttaa jatkuvarahoitteisessa sääti-
össä muullakin tavalla eli lopettamalla jatku-
va rahoitus tai muuttamalla sen ehtoja, mitkä 
keinot voivat olla ylimitoitettuja ja voivat ai-
heuttaa sivuvaikutuksia, joita ei haluta.  

Erottamisoikeuden antaminen hallintoneu-
vostolle voi olla tarpeen säätiön hallinnon 
valvonnan ja ohjauksen kannalta erityisesti 
silloin, kun hallituksen jäsenten toimikaudet 
ovat pitkiä, mikä on varsin yleistä suomalai-
sissa säätiöissä. 

Säätiön sääntöjä voidaan myös muuttaa si-
ten, että niihin lisätään määräys erottamisoi-
keudesta, jollei säännöistä muuta ilmene. 
Toisaalta erottamisoikeus voidaan myös 
poistaa tavallisella sääntöjen muuttamista 
koskevalla päätöksellä, jollei säännöistä 
muuta ilmene. Erottamisoikeuden sisältävän 
määräyksen lisäämiseen sääntöihin siten, että 
sen perusteella tuolloin kulumassa ollut halli-
tuksen jäsenen toimikausi voidaan keskeyt-
tää, on saatava tällaisen hallituksen jäsenen 
suostumus, jotta sääntömuutoksella ei voi 
kiertää 1 momentin säännöksiä. 

Ehdotus poikkeaa muusta yhteisölainsää-
dännöstä siten, että ehdotuksen mukaan halli-
tuksen jäsenen valitsijalla ei ole erottamisoi-
keutta suoraan lain perusteella. Säätiön tar-
koituksen on edistää sen säännöissä määrät-
tyä hyödyllistä tarkoitusta, joka ei voi olla 
erityisten etujen tuottaminen säätiön perusta-
jalle ja muille lähipiiriläisille. Säätiön tarkoi-
tus poikkeaa siten perustajan ja muun lähipii-
rin kulloisistakin ”henkilökohtaisista” tavoit-
teista ja edusta. Toisaalta on säätiöitä, joiden 
tarkoitus on samansuuntainen kuin niiden pe-
rustajien tai säätiön hallituksen jäsenet valit-
sevien tahojen tarkoitus (esimerkiksi julkis-
ten palveluiden tuotantoa tai tukemista varten 
perustettu säätiö). Näistä syistä on syytä säi-
lyttää lain lähtökohtana se, että hallituksen 
valitsija ei saa erottaa hallituksen jäseniä 
kesken näiden toimikauden. Toisaalta on tar-
peen sallia säätiön sääntöihin perustuva erot-
tamisoikeus säätiöiden erilaisuuden vuoksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan, jos hallituk-
sen jäsen on menettänyt ehdotuksen 10 §:ssä 
säädetyn tai säännöissä määrätyn kelpoisuus-
edellytyksen vähintään vuodeksi, valitsijata-

hon on erotettava jäsen hallituksesta. Myös 
hallitus voi mainitussa tilanteessa erottaa jä-
senen, jos hallitus täydentää itseään tai jos 
valitsijatahoa ei enää ole. Tarkoitus on, että 
lyhytaikainen tilapäinen kelpoisuuden mene-
tys ei suoraan lain perusteella johda hallituk-
sen jäsenyyden päättymiseen. Säätiön sään-
nöissä voidaan kuitenkin määrätä tiukemmis-
ta vaatimuksista esimerkiksi siten, että kel-
poisuuden tilapäinenkin menetyksestä seuraa 
heti hallituksen jäsenyyden päättymiseen, tai 
siten, että säännöissä määrätään yleisesti hal-
lituksen jäsenen nimittävän tahon oikeudesta 
erottaa hänet.     

Pykälän 3 momentin mukaan erotetun jäse-
nen toimikausi päättyy, kun erottamisesta on 
päätetty, jollei erottamispäätöksessä määrätä 
muuta. Toimikautta ei voi määrätä päätty-
mään taannehtivasti. Voimassa olevassa lais-
sa ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä, 
jota ehdotetaan selvyyden vuoksi. Ehdotus 
vastaa uudempaa yhteisölainsäädäntöä. 

14 §. Hallituksen täydentäminen. Pykälässä 
on olettamasäännös siitä, miten hallitusta 
täydennetään, jos hallituksen jäsenen tehtävä 
tulee eroamisen, erottamisen, kuoleman, kel-
poisuuden menettämisen tai muun syyn 
vuoksi vapaaksi kesken toimikauden. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa ni-
menomaista säännöstä, jota ehdotetaan sel-
vyyden vuoksi. Ehdotus vastaa uudempaa 
yhteisölainsäädäntöä. 

Jos hallitukseen on valittu varajäseniä, tu-
lee varajäsen tehtävästä luopuneen jäsenen ti-
lalle siten, kuin säännöissä tai varajäsentä va-
littaessa on päätetty, kunnes varsinainen jä-
sen on valittu sääntöjen mukaisessa järjes-
tyksessä. Jos varajäseniä ei ole, hallituksen 
muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että 
uusi jäsen valitaan sääntöjen mukaisessa jär-
jestyksessä tai jäsenten lukumäärää vähenne-
tään. Myös päätösvallaton hallitus voi siten 
täydentää hallituksen päätösvaltaiseksi, jos 
hallitus täydentää itse itseään. Jos hallituksen 
jäsenten lukumäärä on liukuva ja lain tai 
sääntöjen mukaan hallitus päättää itse itsensä 
täydentämisestä, voi hallitus liukuman rajois-
sa päättää olla täydentämättä itseään ja vä-
hentää hallituksen jäsenten lukumäärää liu-
kuman puitteissa. Säännöissä voi määrätä 
hallituksen täydentämisestä edellä olevasta 
poikkeavasti. Säännöissä voi esimerkiksi 
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määrätä, että hallituksen jäsenen valinnasta 
jäljellä olevalle toimikaudelle päättää halli-
tus, vaikka säännönmukaisesti hallituksen 
nimeää joku muu säännöissä määrätty taho. 

Jos hallituksen jäsenten valinta kuuluu hal-
lintoneuvostolle, ja hallitus on päätösvaltai-
nen, voi hallituksen täydentämisen jättää seu-
raavaan hallintoneuvoston kokoukseen.  

15 §. Toimitusjohtaja. Pykälässä säädetään 
toimitusjohtajasta, joka vastaa osakeyhtiön 
toimitusjohtajan asemaa. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Ehdotuksen 
mukaan toimitusjohtajaan ei sovelleta työn-
tekijää koskevaa sääntelyä, jollei säätiön ja 
toimitusjohtajan välisessä sopimuksessa tai 
säätiön säännöissä muuta määrätä. Säätiö 
toimintaympäristönä vastaa erityisesti palve-
lusäätiöiden osalta yritystoiminnan toimin-
taympäristöä.   

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja vain, jos 
säännöissä niin määrätään. Säätiön säännöis-
sä voidaan myös esimerkiksi määrätä, että 
säätiön johtava toimihenkilö on työsuhteinen 
johtaja.   

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia 
säännöksiä, jotka ovat tarpeen toimitusjohta-
jan aseman selventämiseksi. Ehdotuksen pe-
riaatteet vastaavat uudempaa yhteisölainsää-
däntöä. 

Pykälän 1 momentin mukaan toimitusjohta-
jan yleisenä tehtävänä on huolehtia säätiön 
tarkoituksen toteutumisesta ja säätiön päivit-
täisen hallinnon hoitamisesta lain, sääntöjen 
sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määrä-
ysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävä 
on laissa määritetty yleisellä tasolla, ja tosi-
asiallinen toimenkuva riippuu säätiön toi-
minnan luonteesta ja laajuudesta sekä säätiö-
käytännön kehittymisestä. Toimitusjohtajan 
yleisiin tehtäviin kuuluu säätiön operatiivisen 
toiminnan johtaminen ja valvominen sekä 
hallituksen ja hallintoneuvoston päätösten 
toimeenpano. Yleistoimivaltaan ja samalla 
päivittäiseen hallinnon hoitamiseen kuuluu 
koko säätiön tavanomainen päivittäinen toi-
minta. 

Toimitusjohtajan yleistoimivaltaan voi 
kuulua esimerkiksi uusien rakennushankkei-
den toteuttaminen vahvistetun toimintasuun-
nitelman puitteissa, ottaa ja erottaa säätiön 
henkilöstö, päättää toimitilojen vuokraamista 
koskevista sopimuksista, solmia muita toi-

minnassa tarvittavia tavanomaisia sopimuk-
sia, säätiön sijoitusomaisuuden hoitaminen 
sijoitusstrategian mukaisesti sekä toiminnan 
rahoittamiseksi harjoitettavan liiketoiminnan 
johtaminen ja kehittäminen. Toimitusjohtajan 
yleistoimivaltaan voi kuulua myös apuraho-
jen ja avustusten jakaminen. Jos säätiön toi-
mintamuotona on apurahojen jakaminen, hal-
litus voi siirtää apurahojen jakamiseen liitty-
vää päätösvaltaa toimitusjohtajan yleistoimi-
valtaan kuuluvaksi myös laajemmassa mää-
rin esimerkiksi vahvistamalla apurahatoi-
minnan periaatteet, menettelyt ja seurannan, 
joiden perusteella toimitusjohtaja voi päättää 
hallituksen määräämin edellytyksin säätiön 
jakamista apurahoista. Hallitus voi siirtää 
tehtäviä toimitusjohtajalle sekä sääntömäärä-
yksillä että hallituksen päätöksillä. Säännöis-
sä ja hallituksen päätöksillä voidaan myös ra-
joittaa toimitusjohtajan toimivaltaa päivittäis-
ten toimien osalta esimerkiksi siten, että hal-
litus päättää kaikista pitkäaikaisista sopimuk-
sista ja vähäisistäkin avustuksista. 

Toimitusjohtaja vastaa säätiön kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotetta-
vasta järjestämisestä. Kirjanpidon lainmukai-
suudella tarkoitetaan sekä kirjanpitolainsää-
dännön että erityislakien, kuten säätiön saa-
mia tukia koskevan sääntelyn ja tukiehtojen, 
mukaisuutta. Varainhoito käsittää säätiöön 
varojen hoidon laajassa merkityksessä. Varo-
jen hoito sisältää säätiön tarkoituksen toteut-
tamiseksi tarvittavien varojen, käyttöomai-
suuden ja käteisvarojen sekä toiminnan ra-
hoittamiseksi tarvittavien sijoitusomaisuuden 
ja liiketoimintaan liittyvien varojen hoidon. 

Toimitusjohtajan on oma-aloitteisesti an-
nettava hallitukselle ne tiedot, joita hallitus 
tai sen jäsen katsoo tarpeelliseksi hallituksen 
tehtävän hoitamiseksi. Tarvittaessa hallitus 
määrittää sen, mitkä tiedot ovat tarpeen sen 
tehtävien hoitamiseksi. 

Toimielin-toimitusjohtajan vastuu säätiö-
lain ja sääntöjen rikkomisesta määräytyy la-
kiehdotuksen perusteella samoin perustein 
kuin hallituksen jäsenen vastuu, minkä vuok-
si päätöksenteon delegointi toimitusjohtajalle 
ei kokonaisuutena katsoen ainakaan rajoita 
tilivelvollisten vastuuta avustusten jakamista 
koskevassa päätöksenteossa verrattuna nyky-
tilaan. Nykyisin on voinut käytännössä käydä 
niin, että päätösvaltaa on delegoitu sellaiselle 
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säännöissä mainitulle toimitusjohtajalle, jota 
kuitenkin pidetään vahingonkorvausvastuun 
osalta yleisen työ- ja vahingonkorvauslain-
säädännön perusteella työntekijänä.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusjohta-
ja voi osakeyhtiön toimitusjohtajan tavoin 
ryhtyä epätavallisiin ja laajakantoisiin toi-
miin vain, jos hallitus on hänet siihen val-
tuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida 
odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle 
olennaista haittaa. Toimitusjohtajan on vii-
pymättä annettava hallitukselle tiedot, jos 
hän on ryhtynyt säätiön edun nimissä toi-
miin, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoi-
sia. 

16 §. Toimitusjohtajan läsnäolo toimieli-
men kokouksessa. Pykälässä säädetään uu-
dempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lain-
säädäntöä vastaavasti toimitusjohtajan oi-
keudesta olla läsnä säätiön hallituksen ja hal-
lintoneuvoston kokouksessa ja käyttää siellä 
puhevaltaa, vaikka toimitusjohtaja ei ole toi-
mielimen jäsen. Voimassa olevassa säätiö-
laissa ei ole vastaavaa säännöstä, jota ehdote-
taan selvyyden vuoksi. 

Toimielin voi aina päättää, että toimitus-
johtajalla ei ole oikeutta olla läsnä kokouk-
sessa tai yksittäistä asiaa käsiteltäessä. Käy-
tännössä toimitusjohtajan läsnäolo erityisesti 
hallituksen kokouksissa lienee useimmiten 
välttämätöntä, mutta laissa ei pakottavasti 
säännellä läsnäolo-oikeudesta. Säännöissä 
voi myös määrätä, että toimitusjohtajalla on 
aina oikeus olla läsnä toimielimen kokouk-
sessa. 

17 §. Toimitusjohtajaan ja hänen sijaiseen-
sa sovellettavat säännökset. Pykälässä sääde-
tään toimitusjohtajaan sovellettavista halli-
tusta koskevista säädöksistä. Voimassa ole-
vassa säätiölaissa ei ole vastaavaa säännöstä, 
joka on tarpeen osana uuden toimitusjohtaja-
toimielimen sääntelyä. Käytännössä mahdol-
lisuus myös toimitusjohtajan sijaisen ni-
meämiseen voi olla tarpeen ainakin suurem-
missa laitossäätiöissä.  Ehdotus vastaa yksi-
tyisiä yhteisöjä koskevaa uudempaa lainsää-
däntöä.  

Pykälän 1 momentin viittaussäännöksen 
mukaan toimitusjohtaja ei saa panna täytän-
töön 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua hallin-
toneuvoston tai hallituksen tekemää säätiö-
lain tai sääntöjen vastaista päätöstä. Toimi-

tusjohtajan esteellisyyteen sovelletaan, mitä 
hallituksen jäsenen esteellisyydestä on sää-
detty 4 §:ssä. Toimitusjohtaja ei voi olla 
10 §:n mukaisesti vajaavaltainen tai konkurs-
sissa oleva taikka yrityssaneerauksessa. Lii-
ketoimintakiellon vaikutuksesta toimitusjoh-
tajan kelpoisuuteen hoitaa tehtäväänsä sääde-
tään laissa liiketoimintakiellosta 
(1059/1985). Ehdotus on osa toimitusjohtaja-
toimielimen sääntelyä ja vastaa uudempaa 
yhteisölainsäädäntöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusjohta-
ja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 
Säännöksellä ohjataan säätiöitä hyvään hal-
lintoon siten, että operatiivisesta toiminnasta 
vastaava ja tätä valvovan toimielimen pu-
heenjohtaja eivät ole samoja henkilöitä. 
Muussa yhteisölainsäädännössä vain asunto-
osakeyhtiön isännöitsijää koskee vastaava ra-
joitus. Ehdotettu rajoitus on tarpeen, koska 
säätiössä ei sellaisia omistajia tai jäseniä, 
joilla olisi lain perusteella oikeus valita ja 
erottaa hallituksen jäsenet.  

Toisaalta toimitusjohtaja voi olla hallituk-
sen rivijäsen, jollei säännöissä muuta määrä-
tä. Käytännössä säätiön hallituksen tehtäviä 
voi ehdotuksen ja voimassa olevan lain mu-
kaan delegoida yksittäiselle hallituksen jäse-
nelle tavalla, joka vastaa säätiön päivittäistä 
johtamista säätiössä, jossa ei ole toimitusjoh-
tajaa. Käytännössä ei ole poikkeuksellista, et-
tä asiamies tai toimitusjohtaja on myös halli-
tuksen jäsen. Toisaalta hyvän hallintotavan 
mukaisena pidetään yleensä sitä, että toimi-
tusjohtaja tai asiamies ei ole samaan aikaan 
hallituksen jäsen.  

Jos toimitusjohtajan toimisopimus päättyy, 
päättyy toimitusjohtajan hallituksen jäsenyys, 
jos jäsenyys on säännöissä sidottu toimitus-
johtajan toimeen ja jollei johtajasopimusta 
päätettäessä muuta päätetä. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimitusjohta-
jan on asuttava Euroopan talousalueella, joll-
ei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa 
poiketa tästä. Ehdotus on osa toimitusjohtaja-
toimielimen sääntelyä ja vastaa uudempaa 
yhteisölainsäädäntöä. 

Pykälän 4 momentin mukaan myös toimi-
tusjohtajan sijaiseen sovelletaan tämän lain 
säännöksiä toimitusjohtajasta. Myös toimi-
tusjohtajan sijaisesta on siten määrättävä 
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säänöissä, jos tätä mahdollisuutta halutaan 
käyttää.    

18 §. Toimitusjohtajan valinta, eroaminen 
ja erottaminen. Lakiin ehdotetaan toimitus-
johtajan valintaa, eroamista ja erottamista 
koskeva säännös. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavia säännöksiä, jotka vastaavat uu-
dempaa yhteisölainsäädäntöä. 

Pykälän 1 momentin mukaan toimitusjohta-
jan valitsee aina hallitus. Säännöissä ei voi 
siirtää toimitusjohtajan valintaoikeutta hallin-
toneuvostolle tai muulle taholle. Toimitus-
johtaja hoitaa hallituksen vastuulla ja alai-
suudessa olevaa hallintoa, minkä vuoksi on 
tarpeen, että hallitus päättää toimitusjohtajan 
valitsemisesta ja erottamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusjohta-
jana voi toimia vain ihminen. Säätiön hallin-
non järjestämiseksi on edelleen sallittua ul-
koistaa hallinnon tehtävien hoitoa säätiön 
sääntöjen sekä säätiön tarkoitusta, toimintaa 
ja johdon tehtäviä koskevien säännösten ra-
joissa myös oikeushenkilöille näiden kanssa 
tehtävillä sopimuksilla. 

Pykälän 3 momentin mukaan toimitusjohta-
jalla on oikeus erota tehtävästään. Eroamis-
oikeudesta ei voi säännöissä määrätä toisin. 
Toimitusjohtajan ja säätiön väliseen sopi-
mukseen eroamisesta samoin kuin erottami-
sesta sovelletaan sopimusoikeudellisia peri-
aatteita. Jotta eroaminen tulee voimaan, on 
siitä ilmoitettava hallitukselle. Eroilmoituk-
selle ei ole säädetty määrämuotoa, ja toimi-
tusjohtajan vastuulla on tarvittaessa osoittaa, 
milloin ilmoitus on toimitettu jollekin halli-
tuksen jäsenelle. Eroaminen voi tulla voi-
maan myös ilmoituksessa määrätystä myö-
hemmästä ajankohdasta. 

Pykälän 4 momentin mukaan hallitus voi 
aina erottaa toimitusjohtajan tehtävästään. 
Erottaminen ei edellytä perusteita. Jollei hal-
litus päätä erottamista koskevassa päätökses-
sä toisin, erottaminen tulee voimaan välittö-
mästi. Voimaantulo ei edellytä, että erottami-
sesta olisi ilmoitettu toimitusjohtajalle. 

19 §. Hallintoneuvoston tehtävät. Pykäläs-
sä säädetään hallituksen yläpuolella olevan, 
hallitusta valvovan toimielimen, hallintoneu-
voston tehtävistä. Pykälää sovelletaan ehdo-
tetun voimaanpanolain 8 § huomioiden hal-
lintoneuvosto-nimellä säännöissä nimettyyn 
toimielimeen. Hallintoneuvosto kuuluu luvun 

1 §:n mukaisesti säätiön johtoon. Hallinto-
neuvosto on vapaaehtoinen toimielin, jollai-
nen säätiössä voi olla vain sääntömääräyksen 
perusteella. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavia yksityiskohtaisia erityissäännöksiä 
hallintoneuvostosta. Voimassa olevan lain 
10 a §:n nojalla säätiön säännöissä voi kui-
tenkin määrätä vastaavasta toimielimestä. 
Ehdotuksessa hallintoneuvostolle säädetyt 
tehtävät vastaavat monelta osin säätiökäytän-
töä. Nimenomaisia säännöksiä hallintoneu-
vostosta ehdotetaan hallitusta valvovan toi-
mielimen asemaa koskevan säätiökäytännön 
yhdenmukaistamiseksi ja selventämiseksi. 
Ehdotus vastaa sisällöltään soveltuvin osin 
uudempaa yhteisölainsäädäntöä osakeyhtiön 
ja osuuskunnan hallintoneuvoston tehtävistä. 

Ehdotetun voimaanpanolain 8 §:n mukaan 
ennen uuden lain voimaantuloa rekisteröi-
tyyn sääntömääräykseen perustuvaan säätiön 
toimielimeen, joka valitsee enemmistön sää-
tiön hallituksen jäsenistä, sovelletaan uuden 
lain hallintoneuvostoa koskevia säännöksiä. 
Tällainen hallintoneuvosto tulee rekisteröidä 
uuden lain mukaiseksi hallintoneuvostoksi 
viimeistään kolmen vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta. Säätiön säännöt on samalla 
muutettava, jos säännöissä on uuden lain vas-
taisia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallintoneu-
voston tehtävänä on valvoa hallituksen ja 
toimitusjohtajan vastuulla olevaa hallintoa. 

Hallintoneuvoston valvontatehtävä on pa-
kottava joten sitä ei voi säännöissä poistaa. 
Käytännössä valvontavelvollisuuden sisältö 
riippuu säätiöiden yleisestä hyvästä hallinto-
tavasta sekä kunkin säätiön säännöistä ja 
toiminnan laadusta ja laajuudesta. Säätiön 
hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan 
on huolehdittava siitä, että hallintoneuvosto 
ja sen jäsenet saavat valvontatehtävänsä hoi-
tamista varten tarpeellisina pitämänsä tiedot 
säätiön toiminnasta ja taloudesta. Hallitus ja 
toimitusjohtaja eivät kuitenkaan ole velvolli-
sia antamaan hallintoneuvostolle tai sen jäse-
nelle sellaisia tietoja, joita selvästi ei voida 
pitää tarpeellisina tehtävän hoitamista varten. 
Valvontatehtävä ei aina edellytä kaikkien tie-
tojen antamista välittömästi, jolloin riittävää 
voi olla tietojen antaminen seuraavan hallin-
toneuvoston kokouksen yhteydessä. Tietojen 
yksityiskohtaisuuden taso tulisi mitoittaa hal-
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lintoneuvoston tehtävien mukaiseksi (ks. HE 
109/2005, s. 88).  

Valvontatehtävän hoitamiseksi hallinto-
neuvoston yksittäisellä jäsenellä ei ole vas-
taavaa oikeutta tutustua säätiön kirjanpitoon, 
asiakirjoihin ja tietoihin kuin yksittäisellä 
hallituksen jäsenellä. Hallituksen jäsenellä on 
vahingonkorvausvastuun uhalla huolehditta-
va kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
järjestämisestä. Jos säätiössä ei ole toimitus-
johtajaa, hallitus vastaa myös päivittäisestä 
toiminnasta, kirjanpidon laillisuus ja varain-
hoidon luotettavuus mukaan lukien. Hallituk-
sen tehtävien hoitaminen edellyttää, että hal-
lituksen jokaisella jäsenellä on oikeus viivy-
tyksettä tutustua kaikkiin säätiön tietoihin.  
Vastaavaa tarvetta tietojen saantiin ei ole yk-
sittäisellä hallintoneuvoston jäsenellä. Hallin-
toneuvosto päättää valvontaan liittyvistä me-
nettelyistä ja käytännöistä sekä siitä, mitä tie-
toja se tarvitsee valvontatehtävän hoitami-
seksi.  

Tämän pykälän 2 momentissa, 7 luvun 
1 §:ssä ja 8 luvun 4 §:ssä säädetään keinoista, 
joita hallintoneuvosto voi käyttää hallituksen 
ja sen jäsenten toiminnan ohjaamiseen ja lain 
tai sääntöjen vastaiseen toimintaan puuttumi-
seen. Säännöissä voidaan myös määrätä hal-
lintoneuvoston oikeudesta erottaa hallituksen 
jäsen kesken toimikauden, mitä voidaan 
käyttää myös hallituksen toiminnan ohjaami-
seen. 

Pykälän 2 momentissa on olettamasään-
nökset hallintoneuvoston muista tehtävistä. 
Tehtävistä hallituksen jäsenten valinta, halli-
tuksen palkkioista päättäminen, tilintarkasta-
jien valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen se-
kä sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta 
ja säätiön purkamisesta (nykyisin lakkautta-
misesta) päättäminen perustuvat nykyiseen 
sääntökäytäntöön. Sulautumisen osalta hal-
lintoneuvosto päättää sekä säätiön sulautumi-
sesta toiseen säätiöön että toisen säätiön vas-
taanottamisesta, jollei säännöissä muuta mää-
rätä.  

Olettamasäännössä ehdotetaan hallintoneu-
voston tehtäväksi täydentää itseään ja päättää 
hallintoneuvoston jäsenten palkkioista. Olet-
tamasäännössä ehdotetaan lisäksi säätiön hal-
lintoneuvostolle osuuskunnan hallintoneu-
vostoa vastaavasti päätösvaltaa asioista, jotka 
koskevat toiminnan huomattavaa supistamis-

ta tai laajentamista taikka säätiön organisaa-
tion olennaista muuttamista. Mikä kussakin 
säätiössä on toiminnan huomattavaa supista-
mista tai laajentamista tai organisaation 
olennaista muuttamista, riippuu muun muas-
sa säätiön säännöistä ja toiminnan laadusta ja 
laajuudesta sekä eri aikoina vallitsevista ylei-
sistä käsityksistä. 

Hallintoneuvostoon ja sen jäseniin sovelle-
taan 1 luvun 4 §:ään perustuvaa yleistä huo-
lellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta, jonka 
perusteella myös hallintoneuvoston on edis-
tettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja 
säätiön etua. Jos säätiötä ei ole perustettu 
määräajaksi, tehtävän hoitamisessa lähtökoh-
tana on huolehtia säätiön toiminnan häiriöt-
tömästä jatkumisesta lähitulevaisuudessa. 
Hallintoneuvoston jäsenen on toimittava huo-
lellisesti ja lojaalisti säätiötä kohtaan, ei omi-
en taustatahojen tai henkilökohtaisten intres-
sien edistämiseksi. Esimerkiksi jos hallinto-
neuvosto päättää supistaa toimintaa olennai-
sesti, toiminnan supistamisen on perustuttava 
säätiön toiminnasta ja taloudesta johtuvaan 
tarpeeseen, ei esimerkiksi säätiön toiminnan 
kanssa kilpailevan taustatahon tarpeeseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallintoneu-
vostolle 2 momentissa säädetyistä tehtävistä 
voidaan määrätä säännöissä toisin. Tehtäviä 
voidaan vähentää, lisätä tai niitä voidaan 
muuttaa. Säännöissä voidaan esimerkiksi 
määrätä, että vain osa 2 momentissa maini-
tuista tehtävistä kuuluu hallintoneuvostolle 
tai että vain 1 momentissa mainittu valvonta-
tehtävä kuuluu hallintoneuvostolle. Sään-
nöissä ei kuitenkaan voi määrätä hallituksen 
tai toimitusjohtajan oikeudesta nimetä hallin-
toneuvoston jäseniä. Hallintoneuvostolle 
voidaan säännöissä antaa pykälän 4 momen-
tissa säädetty huomioiden myös sellaisia teh-
täviä, joita ei ole pykälän olettamasäännök-
sissä määrätty hallintoneuvostolle. Hallinto-
neuvostolle ei voi säännöissä kuitenkaan 
määrätä tehtäviä, jotka lain mukaan on ni-
menomaisesti määrätty hallitukselle tai toi-
mitusjohtajalle.  

Jos ennen lain voimaantuloa rekisteröidyn 
säätiön säännöissä on määrätty hallintoneu-
voston tehtävistä, hallintoneuvoston tehtäviin 
sovelletaan sääntöjen määräyksiä sen lisäksi, 
mitä voimaanpanolain 8 §:n 3 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi. Voimaanpanolain 
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mukaan hallintoneuvostoa koskevia säännök-
siä sovelletaan sellaiseen vanhan lain aikana 
rekisteröidyn säätiön toimielimeen (hallinto-
neuvostoon, valtuuskuntaan, edustajistoon tai 
vastaavaan), joka rekisteröidään uuden lain 
mukaiseksi hallintoneuvostoksi. Lisäksi tä-
män pykälän 1 momentissa säädettyä valvon-
tatehtävää sovelletaan hallintoneuvostoon 
kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, 
jollei säännöissä muuta määrätä tai hallinto-
neuvosto päätä, että valvontatehtävää sovel-
letaan välittömästi. Jos säätiön säännöissä on 
ennen uuden lain voimaantuloa määrätty hal-
lintoneuvoston tehtäväksi hallituksen valvon-
tatehtävä, sääntöjen määräystä sovelletaan 
myös uuden lain voimaantulon jälkeen. Uu-
den lain voimaantulo ei siten automaattisesti 
tuo 1 ja 2 momentissa määrättyjä tehtäviä 
hallintoneuvoston tehtäväksi. Sääntöjä voi-
daan uuden lain voimaantulon jälkeen muut-
taa siten, että kaikki tai osa 2 momentissa 
määrätyistä tehtävistä kuuluvat hallintoneu-
voston tehtäviin. 

Pykälän 4 momentin mukaan hallintoneu-
vostolle voidaan säännöissä määrätä vain 
hallituksen yleistoimivaltaan kuuluviksi sää-
dettyjä tehtäviä. Hallintoneuvostolle ei voi 
siirtää toimitusjohtajan yleistoimivaltaan 
kuuluvia tehtäviä eikä hallituksen tai toimi-
tusjohtajan tehtäväksi nimenomaisesti sää-
dettyjä tehtäviä. Hallintoneuvostolle ei voi si-
ten voi antaa oikeutta edustaa säätiötä edes 
sääntömääräyksellä.  

Pykälän 5 momentissa on selventävä sään-
nös hallintoneuvoston ja hallituksen välisestä 
toimivallasta siltä osin, kun laissa tai säätiön 
säännöissä tehtävä on määrätty hallintoneu-
vostolle. Jollei säännöissä muuta määrätä, 
hallituksella ei ole toimivaltaa hallintoneu-
vostolle määrätyissä tehtävissä.  

20 §. Hallintoneuvoston tiedonsaanti. Py-
kälässä säädetään hallintoneuvoston ja sen 
jäsenen oikeudesta saada sen tehtävien hoi-
tamiseksi tarvittavat tiedot hallitukselta, hal-
lituksen jäseneltä ja toimitusjohtajalta. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa sään-
nöstä. Mitä säätiön toimintaan liittyviä tietoja 
ja kuinka yksityiskohtaisia tietoja hallinto-
neuvostolla ja sen jäsenellä on oikeus saada, 
riippuu viimekädessä hallintoneuvoston teh-
tävistä. Tietojensaantioikeuden ja tietojenan-
tovelvollisuuden sisältöä on käsitelty yksi-

tyiskohtaisesti edellä 19 §:n 1 momentin pe-
rusteluissa.  Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa nimenomaista säännöstä, jota eh-
dotetaan hallintoneuvoston aseman säänte-
lyyn liittyen. Ehdotus vastaa sisällöltään uu-
dempaa yhteisölainsäädäntöä. 

21 §. Hallintoneuvoston jäsenet ja puheen-
johtaja. Pykälässä säädetään hallintoneuvos-
ton jäsenistä ja puheenjohtajista. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavia nimenomaisia 
säännöksiä, mutta ehdotus vastaa sisällöltään 
nykyistä sääntökäytäntöä. Ehdotus poikkeaa 
uudemmasta yhteisölainsäädännöstä siten, et-
tä ehdotuksen mukaan hallintoneuvoston jä-
seneksi voi valita myös hallituksen jäsenen, 
jollei sitä ole kielletty säännöissä. Yhteisöla-
eista poikkeavaa säännöstä ehdotetaan sää-
tiökäytännön vuoksi.  

Pykälän 1 momentin mukaan hallintoneu-
voston jäsenten lukumäärästä, valintatavasta 
ja toimikaudesta määrätään säätiön säännöis-
sä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä voi 
olla kiinteä tai liukuva esimerkiksi siten, että 
säännöissä määrätään jäsenten vähimmäis- ja 
enimmäismäärä tai vain jäsenten vähim-
mäismäärä, jolloin hallintoneuvoston jäsen-
ten määrästä päätetään toimikausittain sään-
töjen määräämällä tavalla. Jäsenten valinta-
tavasta voi nykyistä hallitusta valvovaa toi-
mielintä koskevaa hyvänä pidettyä käytäntöä 
vastaavasti määrätä säännöissä 19 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdan olettamasäännöstä poiketen 
siten, että kaikki tai osan hallintoneuvoston 
jäsenistä nimeää esimerkiksi ulkopuolinen 
taho, säätiölle nimetty valintalautakunta tai 
perustaja. Nimeämistapaa ehdotetaan rajoi-
tettavaksi vain siten, että nimeämisvaltaa ei 
voi antaa säätiön hallitukselle eikä toimitus-
johtajalle, joita hallintoneuvoston on tarkoi-
tus valvoa. Jos hallintoneuvoston nimeää ul-
kopuolinen taho, säännöissä on hallintoneu-
voston toiminnan varmistamiseksi hyvä mää-
rätä, miten hallintoneuvoston jäsenet vali-
taan, jos yksi tai useampi jäsen on jäänyt ni-
meämättä. Säännöissä on lisäksi aina mainit-
tava hallintoneuvoston jäsenten toimikausi. 
Toimikausi voi olla määräaikainen, toistai-
seksi voimassa oleva tai elinikäinen. Eri jä-
senillä voi olla myös erimittaiset toimikau-
det. 

Pykälän 2 momentissa säädetään pakotta-
vasti hallintoneuvoston jäsenten vähimmäis-
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määrästä. Hallintoneuvostossa on aina oltava 
vähintään kolme jäsentä. Hallintoneuvoston 
tehtävänä on valvoa säätiön hallintoa, joten 
päivittäisestä toiminnasta vastaava toimitus-
johtaja ei voi olla hallintoneuvoston jäsen. 
Käytännössä jäsenten vähimmäismäärää 
koskevasta vaatimuksesta seuraa, että esi-
merkiksi kolme tahoa voi perustaa säätiön ja 
valita hallintoneuvostoon yhden kutakin ta-
hoa edustavan jäsenen. 

Ehdotuksen valmistelussa harkittiin myös 
ehdotonta kieltoa hallituksen jäsenen valit-
semisesta hallintoneuvoston jäseneksi. Mer-
kittävä osa säätiöistä toimii yksiportaisena, 
jolloin säätiössä ei ole hallituksen toimintaa 
valvovaa hallintoneuvostoa. Säätiökäytän-
nössä on myös säätiöitä, joissa hallituksen jä-
senen kelpoisuuden edellytyksenä on se, että 
hän on hallintoneuvoston jäsen. Näistä syistä 
hallituksen jäsenen mahdollisuutta olla hal-
lintoneuvoston jäsen ei rajoiteta kaavamai-
sesti laissa, mutta säännöissä voi määrätä täl-
laisesta rajoituksesta. Hallintoneuvoston teh-
tävien tehokkaan hoidon kannalta on yleensä 
suositeltavaa, että hallitukseen valitun jäse-
nyys hallintoneuvostossa päättyy hallituksen 
jäsenen toimikauden alkaessa. Tarvittaessa 
myös säätiöiden rahoittajat ja yhteistyö-
kumppanit voivat edellyttää, että säätiön hal-
lintomalli vastaa esimerkiksi hyvää hallinto-
tapaa koskevia suosituksia. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallintoneu-
vostolla on aina oltava puheenjohtaja. Pu-
heenjohtajan valitsee olettamasäännön mu-
kaan hallintoneuvosto itse. Jos ulkopuolinen 
taho valitsee hallintoneuvoston, se voi mää-
rätä myös hallintoneuvoston puheenjohtajan 
lain olettamasäännöksen perusteella. Sään-
nöissä voidaan määrätä puheenjohtajan va-
linnasta esimerkiksi siten, että hallintoneu-
vosto valitsee itse puheenjohtajansa vaikka 
ulkopuolinen taho valitsisi jäsenet, jotka 
sääntöjen mukaan päättävät puheenjohtajan 
valitsemisesta keskuudestaan. Sääntöjen 
määräys puheenjohtajan valinnasta voi olla 
merkityksellinen esimerkiksi silloin, kun 
usea taho nimeää hallintoneuvostoon jäseniä. 

22 §. Hallintoneuvostoon sovellettavat 
säännökset. Pykälässä säädetään hallintoneu-
vostoon sovellettavista hallitusta koskevista 
säännöksistä. Voimassa olevassa lain 
10 b §:ssä  on vastaavan suuntainen viittaus-

säännös vain kelpoisuusvaatimusten osalta.  
Ehdotuksen mukaan hallintoneuvostoon so-
velletaan, mitä on säädetään pätemättömistä 
päätöksistä luvun 2 §:n 2 momentissa, pää-
töksenteosta 3 §:ssä, esteellisyydestä 4 §:ssä, 
kokoontumisesta 5 §:ssä, pöytäkirjasta 
6 §:ssä, palkkioista 9 §:n 3 momentissa, kel-
poisuudesta 10 §:ssä, eroamisesta 12 §:ssä, 
erottamisesta 13 §:ssä ja hallituksen täyden-
tämisestä 14 §:ssä. Kattavaa viittaussäännös-
tä ehdotetaan hallintoneuvoston aseman sel-
ventämiseksi. Ehdotus vastaa periaatteiltaan 
uudempaa yhteisölainsäädäntöä. 

23 §. Edustaminen. Pykälän 1 momentin 
mukaan hallitus edustaa säätiötä. Ehdotus 
vastaa sisällöltään tältä osin voimassa olevan 
lain 10 §:n 1 momenttia. Ehdotuksen mukaan 
toimitusjohtajalla on valta edustaa säätiötä 
toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvas-
sa asiassa. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä, sillä laissa ei ole sään-
nelty toimitusjohtaja-toimielimestä. Hallituk-
selle ja toimitusjohtajalle tämän momentin 
mukaisesti annettua oikeutta edustaa säätiötä 
ei voi sääntöjen määräyksellä ottaa pois tai 
muuttaa. Edustamista koskevassa säännök-
sessä ei viitata voimassa olevan lain mukai-
sesti säätiön nimen kirjoittamiseen. Nimen 
kirjoittaminen kuuluu oikeuteen edustaa sää-
tiötä. Ehdotus vastaa uudempaa yhteisölain-
säädäntöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan säännöissä 
voidaan voimassa olevan lain 10 a §:ää vas-
taavasti määrätä muusta edustusvallan käy-
töstä. Oikeus edustaa säätiötä voidaan antaa 
säännöissä tai hallituksen päätöksellä ihmi-
selle. Hallintoneuvostolle ei voi sääntöjen 
määräykselläkään antaa oikeutta edustaa sää-
tiötä. Ehdotus vastaa uudempaa yhteisölain-
säädäntöä. 

Edustamista koskeva säännös ei estä halli-
tusta käyttämästä muita valtuutusta koskevia 
keinoja. Jos säätiö on ilmoitettu kaupparekis-
teriin, voi säätiö antaa prokuralaissa 
(130/1979) tarkoitetun prokuran. 

24 §. Edustamisoikeuden rajoitukset. Pykä-
lässä säädetään edustusoikeuden rajoituksis-
ta. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, mutta ehdotus vastaa nykyistä 
käytäntöä ja uudempaa yhteisölainsäädäntöä. 

Pykälän mukaan säätiörekisteriin voidaan 
merkitä vain sellainen rajoitus, jonka mukaan 



 HE 166/2014 vp  
  

 

120

kahdella tai useammalla ihmisellä on vain 
yhdessä oikeus edustaa säätiötä.  

25 §. Edustajan toimien sitovuus. Pykäläs-
sä säädetään edustajan toimien sitovuudesta. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, joka vastaa sisällöltään uudempaa 
yhteisölainsäädäntöä. Pykälää sovelletaan 
1 momentin mukaan säätiölaissa tarkoitetun 
edustajan tekemään oikeustoimeen. Ehdotuk-
sen 23 §:n mukaan säätiön edustajia ovat hal-
litus, toimitusjohtaja sekä säännöissä määrä-
tyt tai sääntöjen määräyksen perusteella re-
kisteriin merkityt nimenkirjoittajat. Ehdotuk-
sen 12 luvun 9 §:n 1 momentin viittaussään-
nöksen johdosta pykälää sovelletaan selvi-
tysmiehiin ja 14 luvun 11 §:n 5 momentin 
johdosta uskottuihin miehiin heidän hoitaessa 
hallituksen tehtäviä. Pykälää ei sovelleta 
muihin säätiön puolesta tai toimesta tehtäviä 
hoitaviin ihmisiin tai elimiin. 

Pykälässä määritetään edustajan toimen si-
tovuudesta suhteessa säätiöön nähden ulko-
puoliseen tahoon. Jos edustajan tekemä oike-
ustoimi ei sido säätiötä, osapuolet ovat vel-
vollisia palauttamaan sitoumuksen mukaises-
ti tehdyt suoritukset yleisten sopimusoikeu-
den periaatteiden mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
edustajan tekemä oikeustoimi ei sido säätiö-
tä, jos säätiö on ylittänyt kelpoisuutensa vas-
toin 1 luvun 2 §:n 1 momentissa säädettyä ja 
säännöissä määrättyä säätiön tarkoitusta tai 
lähipiirietujen antamiskieltoa. Ehdotuksen 
1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan säätiö 
tuottaa hyötyä sen säännöissä määrättyyn 
tarkoitukseen. Säätiö voi toiminnassaan teh-
dä oikeustoimia, hankkia oikeuksia ja tehdä 
sitoumuksia, jotka hyödyttävät säätiön tar-
koitusta. Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen 
liittyy varsinaisen toiminnan lisäksi hallinnon 
ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen se-
kä toiminnassa tarvittavien varojen hankki-
minen ja hoitaminen. Tämän kohdan perus-
teella pätemätön voi olla esimerkiksi säätiön 
antama kokonaan tai osittain vastikkeeton 
laina, jolla ei toteuteta säätiön tarkoitusta.  

Ehdotuksen mukaan oikeustoimen sitovuu-
teen ei yksinään vaikuta se, liittyykö oikeus-
toimi säännöissä määrättyjen toimintamuoto-
jen mukaiseen toimintaan. Toisen osapuolen 
ei edellytetä olevan selvillä tarkoituksen to-
teuttamiseen liittyvistä määräyksistä vaikka 

määräykset on rekisteröity säätiörekisteriin. 
Säännöissä määrättyjen toimintamuotojen 
ylittäminen tai säännöissä asetettujen muiden 
tarkoituksen toteuttamista koskevien määrä-
ysten rikkominen saattaa olla peruste vahin-
gonkorvausvastuulle tai johtaa muuhun seu-
raamukseen, kuten erottamiseen.  Osapuolen 
tietoisuuden vaikutuksesta toimintamuodois-
ta poikkeavan toimen pätevyyteen säädetään 
momentin 3 kohdassa. 

Ehdotuksen 1 luvun 2 §:n 1 momentissa 
kielletään taloudellisen edun tuottaminen 
1 luvun 8 §:ssä säädettyyn lähipiiriin kuulu-
valle. Jos edustaja tekee lahjoituksen lähipii-
riin kuuluvalle tai sopimuksen lähipiiriin 
kuuluvan kanssa, oikeustoimi ei sido säätiö-
tä, jos oikeustoimi tuottaa mainituissa sään-
nöksissä tarkoitettua taloudellista etua lähi-
piiriin kuuluvalle (ks. 1 luvun 2 §:n peruste-
lut).  

Säätiön tarkoitus rajoittaa edustajan kelpoi-
suutta. Edustaja ei voi käyttää säätiön varoja 
muuhun kuin säännöissä määrättyyn tarkoi-
tukseen. Jos esimerkiksi vanhusten palvelu-
toimintaa edistävä säätiö on lahjoittanut va-
roja lasten sairauksien tutkimukseen, lahjoi-
tus ei sido säätiötä. Voimassa olevaa oikeutta 
vastaavasti ehdotus poikkeaa siten esimer-
kiksi osakeyhtiölaista, jonka mukaan yhtiö 
voi antaa yhtiön taloudelliseen tilaan nähden 
määrältään kohtuullisia lahjoja ennalta mää-
rittelemättömiin yleishyödyllisiin tai vastaa-
viin tarkoituksiin (osakeyhtiölain 13 luvun 
8 §).  

Momentin 2 kohdan mukaan edustajan te-
kemä oikeustoimi ei sido säätiötä, jos edusta-
ja on toiminut vastoin 24 §:ssä säädettyä ra-
joitusta. Tämän luvun 24 §:n mukaan säätiö-
rekisteriin voidaan merkitä rajoitus, jonka 
mukaan kahdella tai useammalla ihmisellä on 
yhdessä oikeus edustaa säätiötä. Jos esimer-
kiksi hallituksen puheenjohtajalla on oikeus 
kirjoittaa säätiön nimi yhdessä hallituksen 
muun jäsenen kanssa, hallituksen puheenjoh-
tajan yksin allekirjoittama sopimus ei sido 
säätiötä, jollei puheenjohtajaa ole valtuutettu 
allekirjoittamaan sopimusta yksin. Kohta ei 
rajoita hallituksen oikeutta valtuuttaa yksit-
täisissä asioissa määrättyjä henkilöitä solmi-
maan säätiön puolesta sopimuksia. 

Momentin 3 kohdan mukaan edustajan te-
kemä oikeustoimi ei sido säätiötä, jos edusta-
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ja on ylittänyt toimivaltansa ja se, johon oi-
keustoimi kohdistui tiesi tai hänen olisi pitä-
nyt tietää rajoituksesta. Ehdotuksen 1 luvun 
2 §:n 2 momentin perusteella säännöissä on 
määrättävä säätiön toimintamuodoista. Sa-
man luvun 5—7 §:ssä säädetään säätiön sijoi-
tustoiminnasta, liiketoiminnasta ja muusta 
varainhoidosta. Jos säätiön edustaja hoitaa 
esimerkiksi säätiön varsinaista toimintaa 
säännöissä määrätyistä toimintamuodoista 
poiketen taikka säätiön sijoitustoimintaa vas-
toin laissa tai säännöissä määrättyjä rajoituk-
sia, tällaiset oikeustoimet eivät sido säätiötä, 
jos toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitä-
nyt tietää toimivallan ylityksestä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään 1 momen-
tin 3 kohtaan liittyvästä toisen osapuolen tie-
toisuudesta. Momentin mukaan se, että esi-
merkiksi toimintamuodot tai sijoitustoimin-
nan tai liiketoiminnan rajoitukset ilmenevät 
rekisteröidyissä säännöissä, ei yksinään ole 
osoitus sitä, että toinen osapuoli tiesi tai hä-
nen olisi pitänyt tietää rajoituksesta. 

 
 

4 luku Tilintarkastus 

Luvussa säädetään tilintarkastuksesta. Lu-
vun 1 §:ssä säädetään tilintarkastusvelvolli-
suudesta ja sovellettavasta laista, 2 §:ssä ti-
lintarkastuksen toimittamisen määräajasta, 
3 ja 4 §:ssä tilintarkastajan ja varatilintarkas-
tajan valinnasta, 5 §:ssä tilintarkastajan toi-
mikaudesta ja 6 §:ssä tilintarkastajan mää-
räämisestä, jos säätiöllä ei ole tilintarkasta-
jaa. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti ehdote-
taan, että jokaisessa säätiössä on suoritettava 
tilintarkastus. Tilintarkastuksen voi säätiöissä 
edelleen suorittaa vain KHT- tai HTM-ti-
lintarkastaja ja tilintarkastuslain (459/2007) 
7 §:ssä tarkoitetussa säätiössä myös JHTT-
tilintarkastaja. Tilintarkastukseen ja tilintar-
kastajiin sovelletaan tilintarkastuslakia. 

Ehdotuksen mukaan tilintarkastus on toimi-
tettava kuuden kuukauden kuluessa tilikau-
den päättymisestä. Määräaika vastaa säätiö-
käytäntöä, sillä voimassa olevan lain mukaan 
säätiön on toimitettava tarkastettu tilinpäätös 
Patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 
Luvussa on lisäksi olettamasäännökset tilin-

tarkastajan valitsemisesta ja tilintarkastajan 
toimikaudesta. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että ehdotuksessa ei ole voimassa ole-
van lain 12 §:n 4 momentin 1 kohtaa vastaa-
vaa vaatimusta erityisen lausuman antamises-
ta säätiön varojen asianmukaisesta sijoittami-
sesta. Mainittu vaatimus liittyy voimassa 
olevan lain 10 §:n 2 momentin nimenomai-
seen vaatimukseen varojen sijoittamisesta 
varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, mitä 
vastaavaa erityistä vaatimusta ei ehdoteta uu-
teen lakiin. Ehdotuksen 1 luvun 5 §:n mu-
kaan säätiön varainhoidon on oltava suunni-
telmallista. Säätiön varainhoitoa koskee 
myös 1 luvun 4 §:n mukainen johdon yleinen 
huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus. Tilin-
tarkastajan on tätä taustaa vasten arvioitava, 
onko säätiön varat sijoitettu asianmukaisesti. 
Tilintarkastajan on tarkastettava säätiön toi-
minta-, rahoitus- ja sijoitussuunnitelmat ja ta-
lousarvio tilintarkastuslain, säätiön sääntöjen, 
säätiön toimintaa koskevan erityislainsää-
dännön ja tilintarkastustoimeksiannon mu-
kaisessa laajuudessa ja mukaisella tavalla. 

Voimassa olevan lain 12 §:n 4 momentin 
2 kohdan mukaan tilintarkastuskertomukses-
sa on lausuttava siitä, onko säätiön toimieli-
men jäsenille suoritettuja palkkioita pidettävä 
kohtuullisina. Vaatimus liittyy voimassa ole-
van lain 11 §:n 4 momentin säännökseen, 
jonka mukaan säätiön toimielimen jäsenille 
saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio 
ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi teh-
dystä muusta työstä. Ehdotuksessa on johdon 
palkkioita koskeva erityissäännös 3 luvun 
9 §:n 3 momentissa.  Käyvän korvauksen 
ylittävän palkan ja palkkion maksaminen 
säätiön lähipiiriin kuuluvalle on ehdotetun 
1 luvun 2 §:n 1 momentin yleissäännöksen 
mukaan edelleen kiellettyä. Lisäksi kirjanpi-
toasetuksen ja lakiehdotuksen 5 luvun 2 §:n 
mukaan johdon palkkioita ja muita taloudel-
lisia etuja koskevat tiedot on ilmoitettava 
toimintakertomuksessa. Tilintarkastuslain ja 
tämän luvun 2 §:n 2 momentin erityissäänök-
sen perusteella tilintarkastajan on tilintarkas-
tuksen yhteydessä tarkastettava lähipiirietu-
jen antamiskiellon noudattamista ja että joh-
don palkkiot ovat lain, sääntöjen ja säätiön 
toimielinten päätösten mukaisia ja että toi-
mintakertomustiedot palkoista, palkkioista ja 
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muista taloudellisista eduista vastaavat suori-
tettuja määriä ja että niitä on pidettävä tavan-
omaisina.  

Jos säätiöllä ei ole säätiölain, sääntöjen tai 
tilintarkastuslain mukaista tilintarkastajaa, 
Patentti- ja rekisterihallitus määrää ilmoituk-
sesta tilintarkastajan siten kuin tilintarkastus-
laissa ehdotetaan säädettäväksi (x. lakiehdo-
tuksen 9 §:n uusi 5 momentti). Oikeus tilin-
tarkastajan määräämiseen siirretään Aluehal-
lintovirastolta säätiöiden toimintaa valvoval-
le Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tilintar-
kastuslain siirtymäsäännöksen mukaan uutta 
säännöstä sovelletaan uuden lain voimaantu-
lon jälkeen saadun ilmoituksen perusteella 
tehtävään päätökseen.   

Lakiin ei ehdoteta uudempaa yhteisölain-
säädäntöä vastaavia nimenomaisia säännök-
siä erityisestä tarkastuksesta. Säännöissä voi-
daan määrätä, että säännöissä määrätyllä ta-
holla on oikeus vaatia erityisen tarkastuksen 
suorittamista. Hallituksen tai hallintoneuvos-
ton päätöksellä säätiössä voidaan aina tehdä 
myös säännönmukaisen tilintarkastuksen li-
säksi erityinen tarkastus, jonka toteuttamista-
pa ja laajuus määrätään tarkastuksen tekemi-
sestä päättävän toimielimen päätöksellä. 

1 §. Tilintarkastusvelvollisuus ja sovellet-
tava laki. Ehdotus vastaa voimassa olevaa 
lakia tilintarkastusvelvollisuudesta ja sovel-
lettavasta laista. Pykälän 1 momentin mukaan 
kaikissa säätiöissä on toimitettava tilintarkas-
tus, mikä vastaa voimassa olevan lain 12 §:n 
2 momenttia. Pykälän 2 momentissa on voi-
massa olevan lain 12 §:n 1 momenttia vas-
taava viittaus tilintarkastuslakiin tilintarkas-
tukseen sovellettavista säännöksistä. 

2 §. Tilintarkastuksen toimittaminen ja ti-
lintarkastuskertomus. Pykälän 1 momentissa 
säädetään pakottavasti tilintarkastuksen suo-
rittamisen määräajasta.  Voimassa olevan 
lain 4 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan ti-
lintarkastuksen suorittamisesta on pitänyt 
määrätä säännöissä. 

Tilintarkastus on kaikissa säätiöissä toimi-
tettava viimeistään kuuden kuukauden kulu-
essa tilikauden päättymisestä. Säätiön sään-
nöissä voidaan määrätä lyhyemmästä tilin-
tarkastuksen määräajasta. Säännös vastaa 
voimassa olevaa käytäntöä. Voimassa olevaa 
lakia vastaavasti säätiön on ehdotetun 5 lu-
vun 5 §:n mukaan toimitettava tilintarkastus-

kertomus ja muut tilinpäätösasiakirjat  Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuu-
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jo-
ten tilintarkastus on suoritettava saman mää-
räajan kuluessa. Yhteisölainsäädännöstä 
poikkeava erityissäännös on tarpeen, koska 
suurimmassa osassa säätiöistä ei ole tilinpää-
töksen vahvistamisesta päättävää hallinto-
neuvostoa, jonka vuosikokouksen ajankoh-
dan perusteella tilintarkastuskertomuksen an-
tamisen määräaika voitaisiin laskea tilintar-
kastuslain 15 §:n 5 momentin mukaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädetään voimassa 
olevan lain 12 §:n 4 momentin 3 kohtaa vas-
taavasti, että tilintarkastuskertomuksessa on 
lausuttava siitä, antavatko säätiön tilinpäätös 
ja toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot 
säätiön toiminnasta. Vaatimus liittyy ehdo-
tuksen 5 luvun 2 §:n 2 momentin 1 kohdan 
säännökseen, jonka mukaan toimintakerto-
muksessa on ilmoitettava, millä tavoin säätiö 
on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi ti-
likauden aikana (vastaavasti voimassa olevan 
lain 11 §:n 5 momentti). Tilintarkastuskerto-
musta koskevan erityisvaatimuksen säilyttä-
minen on tarpeen, koska kirjanpitovelvolli-
sen toimintaa tilintarkastuslain yleinen tilin-
tarkastuskertomusta koskeva vaatimus kos-
kee vain toimintakertomustietojen suhdetta 
kirjanpitovelvollisen toiminnan kirjanpidolli-
seen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 
Säilytettävään erityisvaatimukseen perustuva 
tarkastus on lähtökohtaisesti kirjanpitoaineis-
toon sekä hallintoa koskevaan asiakirja-
aineistoon perustuvaa laillisuustarkastusta. 
Säännöksen perusteella tilintarkastajan ei 
edelleenkään edellytetä tarkastavan ja arvioi-
van esimerkiksi toiminnan tehokkuutta ja tu-
loksellisuutta.  

Tilintarkastuskertomuksessa on 2 momen-
tin mukaan oltava lisäksi lausunto siitä, onko 
säätiön toimielinten jäsenille suoritettuja 
palkkioita pidettävä tavanomaisina. Ehdotus 
liittyy 3 luvun 9 §:n 3 momenttiin, jonka 
mukaan hallituksen jäsenelle voidaan maksaa 
tavanomainen, yleisesti noudatettua hyvää 
säätiökäytäntöä vastaava, palkkio ja korvaus 
säätiön hyväksi tehdystä työstä, jollei mak-
samista ole rajoitettu säännöissä. Sama kos-
kee säätiön tytäryhteisöstä ja –säätiöstä sää-
tiön hallituksen jäsenille maksettuja palkkioi-
ta ja korvauksia. Ehdotus poikkeaa voimassa 
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olevan lain 12 §:n 4 momentin 2 kohdan sa-
namuodosta, jonka mukaan tilintarkastusker-
tomuksen tulee sisältää erityinen lausuma sii-
tä, onko säätiön toimielimen jäsenille suori-
tettuja palkkioita pidettävä kohtuullisina.   

Säätiön toimintaa tai säätiön saamaa tukea 
koskevan erityissääntelyn tai ehtojen noudat-
tamiseksi voi olla tarpeen, että säätiö ja tilin-
tarkastaja sopivat yksityiskohtaisemmin toi-
minnan tarkastamisesta ja siitä annettavasta 
lausunnosta. 

3 §. Tilintarkastajan valinta. Pykälään eh-
dotetaan tilintarkastajan valintatavasta voi-
massa olevaa sääntökäytäntöä vastaavia olet-
tamasäännöksiä tilintarkastajan valintatavas-
ta. Tilintarkastajien valinta voidaan säännöis-
sä määrätä hallitukselle tai ulkopuoliselle ta-
holle tai osittain eri tahoille, vaikka säätiössä 
on hallintoneuvosto. Jos säätiössä ei ole hal-
lintoneuvostoa, valitsee hallitus olettama-
säännön mukaan tilintarkastajan.  

Pykälässä säädetään voimassa olevan lain 
12 §:n 2 momenttia vastaavasti, että jokaises-
sa säätiössä tulee olla vähintään yksi tilintar-
kastaja. Velvollisuudesta valita varatilintar-
kastaja säädetään luvun 4 §:ssä ja tilintarkas-
tuslaissa. Säätiöllä on aina oltava tilintarkas-
tuslain mukainen tilintarkastaja. Tilintarkas-
tajan muusta kelpoisuudesta ja riippumatto-
muudesta sekä esteellisyydestä ja velvolli-
suudesta valita KHT-tilintarkastaja tai -yh-
teisö samoin kuin tilintarkastajan valitsemi-
sesta konsernissa säädetään voimassa olevan 
lakia vastaavasti tilintarkastuslaissa. 

Tilintarkastajan eroamisesta ja erottamises-
ta säädetään tilintarkastuslaissa. Tilintarkas-
tuslain 2 luvun 10 §:n 1—3 momenttien mu-
kaan tilintarkastajan voi erottaa toimestaan 
kesken toimikauden se, joka on tilintarkasta-
jan valinnut, määrännyt tai osoittanut tehtä-
vään. Tilintarkastajan erottamiseen kesken 
toimikauden on oltava perusteltu syy. Jos ti-
lintarkastaja erotetaan kesken toimikauden, 
sen, joka on erottanut tilintarkastajan, on an-
nettava Keskuskauppakamarin tilintarkastus-
lautakunnalle selvitys erottamisesta ja sen 
syistä. Tilintarkastaja voi erota toimestaan 
kesken toimikauden ilmoittamalla siitä sääti-
ölle. Tilintarkastajan on tilintarkastuslain 
mukaan ilmoitettava ero rekisteröitäväksi 
kahden viikon kuluessa siitä, kun hän teki 
ilmoituksen. Lisäksi tilintarkastajan on an-

nettava Keskuskauppakamarin tilintarkastus-
lautakunnalle selvitys eroamisesta ja sen 
syistä. Jos kyse on HTM-tilintarkastajan tai 
HTM-yhteisön erottamisesta tai eroamisesta, 
annetaan edellä tarkoitettu selvitys kauppa-
kamarin tilintarkastusvaliokunnalle. 

4 §. Varatilintarkastaja. Pykälässä sääde-
tään velvollisuudesta valita varatilintarkasta-
ja. Jos tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 
2 luvun 4 §:n 5 momentin mukaisesti hyväk-
sytty tilintarkastusyhteisö, tulee säätiön valita 
vähintään yksi varatilintarkastaja. Tilintar-
kastajan valinnasta päättävä toimielin voi 
myös aina päättää valita varatilintarkastajan, 
vaikka tilintarkastuslain edellytys varatilin-
tarkastajan valinnalle ei täyty. 

5 §. Tilintarkastajan toimikausi. Pykälän 
1 momentin olettamasäännöksen mukaan ti-
lintarkastajan toimikausi kestää yhden tili-
kauden kerrallaan.  Voimassa olevassa laissa 
ei ole vastaavaa olettamasäännöstä, joka pe-
rustuu nykyiseen sääntökäytäntöön. Sään-
nöissä voidaan määrätä pidemmästä toimi-
kaudesta. Tilintarkastaja voidaan valita myös 
toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi. 

Lakiin ei ehdoteta uudempaa yhteisölain-
säädäntöä vastaavaa olettamasäännöstä tilin-
tarkastajan toimikauden alkamisesta, koska 
säätiölaissa ei säädetä yhteisölainsäädäntöä 
vastaavasta vuosittain määräaikana pidettä-
västä tilinpäätösasioista ja henkilövalinnoista 
päättävästä kokouksesta.  Tilintarkastaja voi-
daan säätiöissä käytännössä valita esimerkik-
si keväällä tarkastamaan joko kuluvaa tili-
kautta tai seuraavana vuonna alkava tilikausi 
taikka syksyllä tarkastamaan seuraavan vuo-
den tilikausi. Olettamasäännön mukaan tilin-
tarkastajan toimikausi koskee koko tarkastet-
tavaa tilikautta  ja sitä koskevan tilintarkas-
tuskertomuksen antamista. 

Olettamasäännön mukaan tehtävä päättyy, 
kun säätiöllä mahdollisesti oleva hallinto-
neuvosto on vahvistanut tarkastettavan tili-
kauden tilinpäätöksen. Jos säätiöllä ei ole 
hallintoneuvostoa tai hallintoneuvoston teh-
täväksi ei ole määrätty tilinpäätöksen vahvis-
tamista, päättyy tilintarkastajan tehtävä, kun 
tilintarkastuskertomus on annettu. Säännöissä 
tai valintapäätöksessä voidaan määrätä toi-
mikauden päättymisestä toisin. Säätiön sään-
nöissä voidaan esimerkiksi määrätä, että hal-
litus pitää keväällä sääntömääräisen kevätko-
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kouksen, jossa se päättää toimenpiteistä, joi-
hin tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus 
antavat aihetta. Tilintarkastajan toimikausi 
voidaan esimerkiksi sitoa kyseisen kokouk-
sen päättymiseen. 

Tilintarkastajan riippumattomuuden var-
mistamiseksi 2 momentissa säädetään, että ti-
lintarkastajaa on vaihdettava vähintään seit-
semän vuoden välein. Jos tilintarkastajana on 
tilintarkastusyhteisö, ainakin päävastuullinen 
tilintarkastaja on vaihdettava seitsemän vuo-
den välein. Entinen tilintarkastaja tai päävas-
tuullinen tilintarkastaja voidaan nimetä uu-
delleen tilintarkastajaksi aikaisintaan edelli-
sen tilintarkastustehtävän päättymistä seu-
raavan neljännen tilikauden kirjanpitoa, tilin-
päätöstä ja hallintoa tarkastamaan. Jos sääti-
össä on useampia tilintarkastajia, kaikkia 
heistä ei tarvitsisi vaihtaa samalla kertaa. En-
nen uuden lain voimaantuloa alkaneen tilin-
tarkastustoimeksiannon osalta määräaika las-
ketaan uuden lain voimaantulosta. Voimassa 
olevassa säätiölaissa, yhteisölainsäädännössä 
ja tilintarkastuslaissa ei ole vastaavaa erityis-
säännöstä, joka on tarpeen säätiöiden erityis-
piirteiden vuoksi. 

 
 

5 luku Tilinpäätös ja toimintakerto-
mus 

Luvussa säädetään yleistä kirjanpitolakia 
täydentävistä säätiön tilinpäätöstä ja toimin-
takertomusta koskevista vaatimuksista. Lu-
vun 1 §:ssä säädetään kirjanpitolain sovelta-
misesta ja tilikaudesta, 2 ja 3 §:ssä toiminta-
kertomuksessa annettavista tiedoista, 4 §:ssä 
konsernitilinpäätöksestä, 5 §:ssä tilinpäätök-
sen rekisteröimisestä, 6 §:ssä kirjanpitolauta-
kunnan ohjeista ja lausunnoista ja 7 §:ssä 
konsernista. Lukuun sisältyvän sääntelyn 
olennaiset muutokset liittyvät säätiötoimin-
nan avoimuutta lisäävään säätiön tiedonanto-
velvollisuuden tehostamiseen. 

Voimassa olevasta laista poiketen ehdote-
taan, että säätiön on annettava toimintaker-
tomuksessa tai tilinpäätöksen liitetietoina lu-
vun 2 ja 3 §:ssä säädetyt tiedot säätiön toi-
minnasta ja rahavirroista. Tietojenantovelvol-
lisuuden laajentamisella lisätään säätiön toi-
minnan avoimuutta. Toimintakertomuksessa 
on kerrottava, miten säätiö on toiminut tar-

koituksensa toteuttamiseksi, kuvata säätiön 
konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutok-
set sekä lähipiiriin liittyvät rahavirrat tilikau-
della. Toimintakertomuksessa annettavien 
tietojen avulla viranomaiset voivat tehok-
kaammin valvoa, toimiiko säätiö tarkoituk-
sensa toteuttamiseksi ja noudatetaanko sääti-
össä lähipiirisäännöksiä. Ehdotetut erityiset 
toimintakertomus- ja konsernitilinpäätösvaa-
timukset on otettava huomioon myös tilintar-
kastuksessa.  

Ehdotetut lähipiiritoimia koskevat erityiset 
tietovaatimukset täydentävät kirjanpitoase-
tuksen liitetietovaatimuksia lähipiiritoimista 
sekä henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
sekä säätiön tytäryhteisöistä ja –säätiöistä 
(kirjanpitoasetuksen  2 luvun 7 b § ja 8 § ja 
4 luvun 1 ja 9 §). Säätiölakiin perustuvat 
toimintakertomustiedot on esitettävä toimin-
takertomuksessa selvästi erillään kirjanpito-
lainsäädäntöön perustuvista toimintakerto-
mustiedoista (otsikointi riittää, erillistä asia-
kirjaa ei vaadita). 

Voimassa olevasta laista poiketen säätiöla-
kiin ehdotetaan kirjanpitolakia täydentävää 
erityissäännöstä, jonka mukaan säätiön on 
laadittava konsernitilinpäätös, jos sillä on kir-
janpitolaissa tarkoitettu määräysvalta toisessa 
kirjanpitovelvollisessa. Konsernitilinpäätök-
sen laatimisvelvollisuus on ehdotuksen mu-
kaan riippumatta siitä, harjoittaako emosäätiö 
liiketoimintaa tai täyttyvätkö kirjanpitolain 
konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta 
koskevat raja-arvot. Vain poikkeustapaukses-
sa Kirjanpitolautakunta voi ehdotuksen mu-
kaan myöntää hakemuksesta poikkeuksen 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta. Muutok-
sen tarkoitus on edistää avoimuutta ja lä-
pinäkyvyyttä sekä lisätä säätiön hallituksen 
ja viranomaisten tiedonsaantia säätiökonser-
nin kokonaisuudesta.  

Ehdotetun voimaanpanolain 10 §:n mukaan 
tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevia 
uusia vaatimuksia sovelletaan säätiön tilin-
päätökseen ja kirjanpitoon viimeistään sillä 
tilikaudella, joka alkaa uuden lain tultua 
voimaan. Siirtymäsäännös koskee myös kon-
sernitilinpäätösvelvollisuuden laajentamista. 

1 §. Kirjanpitolain soveltaminen ja tilikau-
si. Voimassa olevaa oikeutta vastaavasti eh-
dotetaan, että tilinpäätökseen ja toimintaker-
tomukseen sovelletaan kirjanpitolain lisäksi, 
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mitä säätiölaissa on säädetty. Jos tilinpäätös 
tai toimintakertomus on laadittu kirjanpito-
lain vastaisesti, säätiön johdolle voi syntyä 
viittaussäännöksen perusteella säätiölain mu-
kainen vahingonkorvausvastuu.  

Pykälän 2 momentin olettamasäännöksen 
mukaan säätiön tilikausi on kalenterivuosi, 
jollei säännöissä toisin määrätä. Olettama-
säännös vastaa säätiökäytäntöä. Tilikauden 
määrittelyä koskeviin sääntömääräyksiin so-
velletaan kirjanpitolakia. 

2 §. Toimintakertomus. Voimassa olevaa 
lakia vastaavasti ehdotetaan, että säätiön on 
aina laadittava toimintakertomus.  Ehdotus 
poikkeaa voimassa olevan lain 11 §:n 5 mo-
mentissa toimintakertomukselle asetetuista 
erityisistä sisältövaatimuksista. Säätiöiden 
toimintaa rahoitetaan merkittävässä määrin 
julkisten avustusten, julkisten palveluostojen 
sekä verovapaiden tulojen avulla. Säätiöiden 
ominaispiirteeseen kuuluu se, että säätiön lä-
hipiiriin kuuluvat eivät jaa varoja merkittä-
vässä määrin säätiöstä itselleen. Säätiön tar-
koituksen toteutumisen valvomiseksi esite-
tään toimintakertomukseen pakottavia sisäl-
tövaatimuksia. Toimintakertomuksen sisältö-
vaatimusten muutoksilla pyritään edistämään 
avoimuutta säätiöiden toiminnassa ja varojen 
käytössä. Käytännössä nämä vaatimukset 
helpottavat myös säätiön saaman julkisen ra-
hoituksen ja muun tuen käytön seurantaa. 

Pykälän 1 momentin mukaan säätiön on ai-
na laadittava vähintään kirjanpitolain 3 luvun 
1 §:n 6 momentin mukainen toimintakerto-
mus. Toimintakertomuksessa on siten aina 
esitettävä tiedot olennaisista tapahtumista ti-
likaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä 
selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laa-
juudesta. Säätiö voi päättää laatia kirjanpito-
lain 3 luvun 1 §:n 5 momentin mukaisen laa-
jan toimintakertomuksen ja sen on laadittava 
mainittu toimintakertomus, jos säätiö täyttää 
kirjanpitolaissa asetetut kokorajoitukset. Jos 
säätiö laatii kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 
5 momentin mukaisen toimintakertomuksen, 
tulee kertomuksessa esittää kaikki kirjanpito-
lain 3 luvun 1 §:n 5 momentin edellyttämät 
tiedot. 

Kirjanpitolaissa ja –asetuksessa säädetyn 
lisäksi toimintakertomuksessa tai kirjanpito-
lain salliessa tilinpäätöksen liitetiedoissa on 

aina oltava myös säätiölaissa edellytetyt tie-
dot, joista säädetään tässä ja seuraavassa py-
kälässä.  Lain vahvistamisen yhteydessä kir-
janpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n 5 momenttia 
on tarkoitus muuttaa siten, että pienenkin 
säätiön toimintakertomuksessa on oltava tie-
dot johdon palkkioista ja eläkesitoumuksista. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 
toimintakertomuksessa on ilmoitettava, miten 
säätiö on tilikauden aikana toteuttanut tarkoi-
tustaan. Toiminnan kuvaukseen sovelletaan 
olennaisuuden periaatetta eli toimintakerto-
muksessa kerrotaan keskeiset seikat siitä, mi-
ten tarkoitusta on edistetty tilikauden aikana. 

Tarvittaessa säätiön rahoittajat ja yhteis-
työkumppanit voivat edellyttää tarkempien 
tietojen ilmoittamista toimintakertomuksessa 
tai esimerkiksi säätiön saaman avustuksen 
käytön raportoinnissa. Lisävaatimukset voi-
vat koskea esimerkiksi yksityiskohtaisia tie-
toja siitä, miten säätiön tuloja ja varoja on 
käytetty toiminnan tarkoituksen toteuttami-
seksi, säätiölle mahdollisesti asetettu määrä-
ajasta varojen käyttämiselle ennen säätiön 
lakkauttamista, tietoja riskienhallinnan järjes-
telmän pääpiirteistä sekä toteutuneen toimin-
nan ja rahoituksen poikkeamista ja näiden 
syistä suhteessa toiminta- ja rahoitussuunni-
telmiin ja talousarvioon. 

Momentin 2 kohdan mukaan toimintaker-
tomuksessa on ilmoitettava tiedot säätiön ja 
tämän lähipiiriin kuuluvien välisistä taloudel-
lisista toimista sekä osittain tai kokonaan 
vastikkeettomista eduista. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa vaatimusta. Muutosta 
ehdotetaan lähipiirisäännösten noudattamisen 
varmistamiseksi. Kokonaan tai osittain vas-
tikkeettomien taloudellisten etujen ja säätiön 
ja lähipiiriläisen välisten muiden taloudellis-
ten toimien läpinäkyvyyden vuoksi tarpeen, 
että niitä koskevat tiedot annetaan säätiön 
toimintakertomuksessa. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee säätiön ja sen konserniyhteisön ja  
-säätiön toimielinten jäsenten, toimivan joh-
don ja tilintarkastajien lisäksi näiden per-
heenjäseniä ja näiden määräysvallassa olevia 
yhteisöjä ja säätiöitä. Ilmoitusvelvollisuus 
koskee lähipiiritoimia konsernisuhteen vuok-
si lähipiiriin kuuluvien kanssa siinäkin tapa-
uksessa, että säätiön ei tarvitse laatia konser-
nitilinpäätöstä.  
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Tämän kohdan perusteella toimintakerto-
muksessa on ilmoitettava myös 1 luvun 
9 §:ssä tarkoitetun tukisäätiön ja sukusäätiön 
ja sen lähipiirin välisistä toimista, mikä on 
tarpeen rajoitetulla vastuulla toimivan säätiön 
velkojien suojan kannalta.  

Toisaalta ei ole välttämätöntä, että vastaa-
vat tiedot ilmoitetaan säätiön ja edellä maini-
tun lähipiiriläisen muiden sukulaisten välisis-
tä toimista. Viimeksi sanottu koskee myös 
säätiön ja sen sellaisten työntekijöiden välisiä 
toimia, jotka eivät asemansa perusteella voi 
vaikuttaa säätiön antamiin etuuksiin tai mui-
den taloudellisten toimien ehtoihin.     

Tiedot on annettava taloudellisista toimista 
ja lähipiirille annetuista taloudellisista eduis-
ta riippumatta siitä, ovatko ne 1 luvun 2 §:n 
perusteella sallittuja vai ei. Säätiö voi olla 
myös kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 b §:n no-
jalla velvollinen antamaan liitetiedoissa tie-
dot säätiön ja tämän kirjanpitolaissa määritel-
lyn lähipiiriin kuuluvien välisistä olennaisista 
liiketoimista. Kirjanpitoasetuksen säännös ei 
vapauta säätiötä ilmoittamasta toimintaker-
tomuksessa kaikkia toimia, joita säätiön ja 
tässä pykälässä määritettyyn lähipiiriin kuu-
luvan henkilön välillä suoritetaan. Kirjanpi-
toasetus edellyttää tietoja säätiön ja lähipiirin 
välisistä liiketoimista. Säätiön ja lähipiirin 
väliset toimet eivät välttämättä ole liiketoi-
mia, mistä johtuen kohdassa puhutaan ylei-
semmin taloudellisista toimista. Käsite sisäl-
tää kirjanpitoasetuksen liiketoimen käsitteen. 

Kohdan mukaan toimintakertomuksessa on 
lisäksi ilmoitettava kaikki tässä tarkoitetun 
lähipiirin saamat osittain tai kokonaan vas-
tikkeettomat taloudelliset edut. Säännöksessä 
ei tarkoiteta kirjanpitoasetuksen perusteella 
ilmoitettavia palkkoja ja palkkioita sekä elä-
ke-etuuksia, vaan muita johdon saamia ta-
loudellisia etuja. Etuina on esimerkiksi mai-
nittava johtoon kuuluvan saama apuraha tai 
avustus, säätiön omistaman omaisuuden 
käyttö- tai hallintaoikeus taikka kokonaan tai 
osittain vastikkeettomat matkat. Edun talou-
dellista arvoa ei tarvitse määrittää toiminta-
kertomuksessa, jos etu ei ole arvomääräinen. 
Esimerkiksi säätiön omistaman kiinteistön 
käyttöä koskevan edun taloudellista arvoa ei 
tarvitse määrittää toimintakertomuksessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan lähipiiritoi-
mien osalta on ilmoitettava lähipiirisuhteen 

luonne, kuvaus toimesta ja taloudellisesta 
edusta sekä toimen tai muun taloudellisen 
edun raha-arvo. Tiedot voi antaa yhteenveto-
tietoina kunkin 1 luvun 8 §:n 1 momentin 
alakohdassa tarkoitetun joukon osalta jaotel-
tuna kokonaan tai osittain vastikkeettomiin 
etuihin ja muihin taloudellisiin toimiin.  

Toimintakertomuksessa on 4 momentin 
mukaan annettava tiedot, jos säätiöstä on tul-
lut tilikauden aikana emosäätiö. Emosäätiön 
määritelmästä säädetään 7 §:ssä. Toiminta-
kertomuksessa on myös oltava selostus, jos 
säätiö on ollut vastaanottavana säätiönä su-
lautumisessa tilikauden aikana. Tietojenanto-
velvollisuus vastaa osakeyhtiöiden osalta 
osakeyhtiölain 8 luvun 7 §:n 1 momentin 
1 kohtaa. Toimintakertomuksessa on annet-
tava lisäksi selostus, jos säätiön sääntöjä on 
muutettu tilikauden aikana. Toimintakerto-
muksesta on käytävä ilmi olennaiset seikat 
sääntöjen muutoksesta. 

Pykälän 5 momentin mukaan muut kuin 
tarkoituksen toteuttamiseksi harjoitettua toi-
mintaa koskevat tiedot voidaan antaa vaihto-
ehtoisesti tilinpäätöksen liitetietoina, jollei 
kirjanpitolaissa toisin säädetä. Toimintaa 
koskevia tietoja pidetään niin tärkeinä, että 
niitä ei saa antaa liitetietona.  

3 §. Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumuk-
set. Pykälässä säädetään toimintakertomuk-
sessa esitettävistä rahalainaa, vastuita ja vas-
tuusitoumuksia koskevista tiedoista. Voimas-
sa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Voimassa olevan lain 10 §:n 2 momentin 
mukaan säätiön varoja ei saa antaa lainaksi 
momentissa määritellyille säätiön lähipiiriin 
kuuluville henkilöille. Lakiehdotuksessa on 
luovuttu voimassa olevan lain kaavamaisesta 
lainakiellosta.  Ehdotuksen mukaan säätiön 
varoja voidaan lainata ja säätiön omaisuutta 
antaa vakuudeksi myös lähipiiriin kuuluvalle 
säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen 
mukaisesti taikka normaalein kaupallisin eh-
doin osana sijoitustoimintaa tai säätiön sään-
nöissä mahdollisesti sallittua muuta liiketoi-
mintaa.  

Ehdotuksen mukaan toimintakertomukses-
sa on aina ilmoitettava 2 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettuun lähipiiriin kuuluville 
annetut rahalainat, vastuut ja vastuusitou-
mukset on kuitenkin aina ilmoitettava toi-
mintakertomuksessa, jos niiden yhteismäärä 
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ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia sääti-
ön taseen omasta pääomasta. Pykälässä sää-
detyillä vastuilla ja vastuusitoumuksilla tar-
koitetaan kirjanpitoasetuksen 2 luvun 7 §:ssä 
säädettyjä vastuita ja vastuusitoumuksia. 
Pääasiallisia ehtoja ovat esimerkiksi tieto lai-
nan saajasta, korosta, takaisinmaksuajasta ja 
vakuudesta sekä lähipiiriläisen puolesta an-
netun vakuuden osalta tiedot vastaavat tiedot 
vakuuden kattamasta lainasta, sen velallisesta 
ja vakuudesta ja sen ehdoista. Lisäksi tulisi 
antaa tieto siitä, miten tällaiset lainat, vastuut 
ja vastuusitoumukset liittyvät säätiön tarkoi-
tuksen toteuttamiseen ja varainhoitoon.   

Työryhmän ehdotuksen mukaan säätiön 
kaiken toiminnan on edistettävä säätiön tar-
koitusta ja etua sen toimintamuotojen mukai-
sesti ja vastikkeettomat erityiset taloudelliset 
edut säätiön lähipiiriin kuuluville on kiellet-
ty. Tämän vuoksi lakiehdotuksen yleissään-
nökset rajoittavat käytännössä voimassa ole-
van lain erityissäännöstä vastaavasti lainan ja 
vakuuden antamista lähipiiriläiselle tai tämän 
hyväksi. Varsinaiseen toimintaan liittyen sää-
tiö voi antaa lainan, jos tarkoituksen ja toi-
mintamuotojen mukaista olisi antaa vastaava 
avustus.  

4 §. Konsernitilinpäätös. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan konsernitilinpäätöksen laati-
misessa on sen lisäksi, mitä muualla sääde-
tään, noudatettava tämän lain säännöksiä. 
Voimassa olevassa säätiölaissa ei ole tätä py-
kälää vastaavia erityisiä konsernitilinpäätös-
säännöksiä.  

Pykälän 2 momentin mukaan konsernin 
emosäätiön on aina laadittava konsernitilin-
päätös. Säätiö on tämän perusteella siten 
konsernitilinpäätösvelvollinen vaikka kirjan-
pitolain 6 luvun edellytykset konsernitilin-
päätöksen laatimisen velvollisuudelle eivät 
täyty.   

Ehdotuksen mukaan emosäätiö voi hakea 
Kirjanpitolautakunnan kokonaan tai osittain 
vapautusta konsernitilinpäätöksen laatimises-
ta, jos konsernitilinpäätöksen laatiminen ei 
ole tarpeen oikeiden ja riittävien tietojen an-
tamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudelli-
sesta asemasta ottaen huomioon säätiölain 
säännökset säätiön tarkoituksesta ja toimin-
nasta. Poikkeuksen myöntämiseen voi olla 
peruste esimerkiksi silloin, kun säätiön tytär-
asunto- ja kiinteistökiinteistöyhtiöiden toi-

minnan ja kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön 
vuoksi ei ole yleisperusteluiden 2.7 kohdassa 
mainittua tarvetta konsernitilinpäätöksen laa-
timiseen ja myös kirjanpitolain vaatimukset 
konsernitilinpäätöksen laatimatta jättämiselle 
ovat olemassa. Osittaisen poikkeuksen 
myöntämiseen voi olla peruste esimerkiksi 
silloin, kun konsernitilinpäätöksen laatimis-
velvollisuus syntyy muun pienen tytärasunto- 
tai kiinteistöosakeyhtiön vuoksi ja säätiöllä 
on niin iso osakkuusyritys, että osakkuusyh-
tiön sisällyttäminen konsernitilinpäätökseen 
antaisi virheellisen kuvan säätiön toiminnasta 
ja taloudellisesta asemasta. 

5 §. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
rekisteröiminen. Pykälässä säädetään voi-
massa olevan lain 13 §:n 2 momenttia vas-
taavasti, että säätiön on toimitettava tilinpää-
tös ja toimintakertomus liitetietoineen ja ta-
se-erittelyineen sekä tilintarkastuskertomus 
Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitä-
väksi. Määräaika tilinpäätöksen rekisteröimi-
seen on voimassa olevaa lakia vastaavasti 
kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. 
Rekisteröintivelvollisuus koskee myös kon-
sernitilinpäätöstä. Konsernitilinpäätös sisäl-
tyy  kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n mukaan 
emosäätiön tilinpäätökseen. 

Tilinpäätöksen rekisteröinnin laiminlyömi-
sen seurauksista ja Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen toimivallasta laiminlyönnin johdosta 
säädetään valvontaa koskevassa 14 luvussa. 

6 §. Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lau-
sunnot. Kirjanpitolain 8 luvun 2 §:n 1 mo-
mentin mukaan kirjanpitolautakunta voi an-
taa viranomaisten, elinkeinonharjoittajien tai 
kuntien, järjestön taikka kirjanpitovelvollisen 
hakemuksesta ohjeita ja lausuntoja kirjanpi-
tolain soveltamisesta. Pykälässä säädetään 
uudempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lain-
säädäntöä vastaavasti siitä, että kirjanpitolau-
takunta voi antaa ohjeita ja lausuntoja myös 
säätiölaissa säädetyistä tilinpäätöksen ja toi-
mintakertomuksen laatimista koskevista 
säännöksistä. 

7 §. Konserni. Pykälässä määritellään 
emosäätiö, tytäryhteisö ja konserni. Konser-
nisuhteen edellytyksenä olevan määräysval-
lan osalta pykälässä ehdotetaan viitattavaksi 
kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ään. Ehdotus vas-
taa kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ää.  
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6 luku Sääntöjen muuttaminen 

Luvussa säädetään säätiön sääntöjen (1 §) 
ja tarkoituksen muuttamisesta (2 §), säätiön 
määräaikaiseksi muuttamisesta (3 §), sääntö-
jen muuttamiseen liittyvästä kokouskutsusta 
(4 §) sekä sääntömuutoksen rekisteröinnistä 
(5 §). Keskeisiä muutoksia voimassa olevan 
lain 17 §:n verrattuna ovat ehdotetut vaati-
mukset säätiössä sääntömuutospäätöksen te-
kevästä toimielimestä ja muista päätösvaati-
muksista ((1 § ja 2 §:n 4 ja 5 momentti) sekä 
tietyistä olosuhteiden muutoksista seuraava 
velvollisuus tarkoituksen muuttamiseen, tie-
tyin edellytyksin mahdollisuus olennaisesti 
epätarkoituksenmukaiseksi muodostuneen 
tarkoituksen muuttamiseen ja perustajalle 
annettu mahdollisuus säätiötä perustettaessa 
poiketa laissa säädetyistä tarkoituksen muut-
tamisen edellytyksistä (2 §). Lisäksi olennai-
nen muutos on säännöissä perustajalle tai 
määrätylle muulle annetun oikeuden rajoit-
tamiseen vaadittava mainitun tahon suostu-
mus (1 §:n 3 momentti). Lisäksi lupamenet-
telystä ehdotetaan luovuttavaksi myös sään-
töjen muutoksen osalta. 

Voimassa olevan lain mukaan sääntöjä 
voidaan muuttaa, jos se havaitaan tarpeelli-
seksi muuttuneiden olosuhteiden tai muiden 
syiden johdosta. Säätiöasetuksen 2 §:n mu-
kaan sääntömuutosta koskevan hakemuksen 
yhteydessä on ilmoitettava muutoksen perus-
teena olevat seikat. Ehdotus poikkeaa voi-
massa olevasta laista siten, että tavallista 
sääntömuutosta ei tarvitse enää perustella.  
Voimassa olevan lain muuttuneita olosuhteita 
ja muita syitä koskevalla edellytyksellä ei ole 
käytännössä ollut merkitystä ja perusteluvel-
vollisuus on lähinnä lisännyt sääntöjen muut-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia. Koska 
esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi lupa-
menettelystä sääntömuutoksen rekisteröimi-
sen yhteydessä, ei ole tarpeen vaatia kaikkien 
sääntömuutosten perustelemista. Jos sään-
nöissä on lisävaatimuksia sääntöjen muutta-
miselle, niiden täyttyminen on osoitettava 
sääntömuutosta koskevan rekisteri-ilmoi-
tuksen yhteydessä. Säätiön tarkoituksen 
muuttamista koskeva sääntömuutos on edel-
leen aina perusteltava tarkoituksen muutta-
mista koskevien edellytysten täyttymisen 
osoittamiseksi. 

Ehdotuksessa on pyritty yhtäältä selventä-
mään ja muuten helpottamaan sääntöjen 
muuttamisen edellytyksiä ja toisaalta suo-
jaamaan säännöissä määrätyille tahoille an-
nettuja erityisiä oikeuksia. Perustaja voi vas-
taisuudessa varautua säätiötä perustettaessa 
mahdollisiin säätiöympäristön muutoksiin 
varaamalla itselleen tai kolmannelle taholle 
oikeuden hyväksyä sääntöjen muutoksen tai 
määrätä tarkoituksen muuttamisesta laissa 
säädetyistä tarkoituksen muuttamisen edelly-
tyksistä poikkeavalla tavalla. Erityisesti toi-
minnallisten säätiöiden toimintaympäristöis-
sä tapahtuvat muutokset saattavat edellyttää 
myös tarkoituksen muuttamista. Samalla on 
kuitenkin pyritty suojaamaan säätiöiden pe-
rustajien, rahoittajien ja muiden yhteistyö-
kumppaneiden luottamusta siihen, mihin sää-
tiön varoja käytetään. Säätiöiden toimintaa 
rahoitetaan julkisilla avustuksilla sekä yksi-
tyisillä lahjoitusvaroilla. Säätiöt voivat saada 
toimintaansa myös verohelpotuksia, jos toi-
minta on järjestetty yleishyödyllisyyden edel-
lyttämällä tavalla. Jos perustaja haluaa mää-
rätä tarkoituksen muuttamista koskevista 
edellytyksistä laissa säädetystä poikkeavasti, 
tästä on määrättävä säätiön säännöissä säätiö-
tä perustettaessa. Perustajan säännöissä itsel-
leen tai kolmannelle varaaman tarkoituksen 
muuttamista koskevan oikeuden vaikutus 
säätiön verotukseen määräytyy verolainsää-
dännön periaatteiden mukaisesti.  

Säätiökäytännössä haasteeksi on saattanut 
muodostua perustajan tahdon sivuuttaminen 
silloin, kun säännöissä on annettu tietyille 
henkilöille erilaisia oikeuksia.  Nykyisin on 
mahdollista muuttaa sääntöjä esimerkiksi si-
ten, että säännöissä määrätylle taholle annet-
tu oikeus hallituksen nimeämiseen on pois-
tettu tai säätiön varojen jakamista säätiön 
purkautuessa koskevaa sääntömääräystä on 
muutettu vastoin säännöissä varoihin alun 
perin oikeutetun tahon tietoa tai tahtoa. Eh-
dotus turvaa tehokkaammin perustajan tah-
don toteutumisen näissä tilanteissa. 

Ehdotuksen mukaan sääntöjen muutos ei 
voimassa olevasta laista poiketen edellytä 
enää rekisteriviranomaisen lupaa. Sääntöjen 
muutos on rekisteriin tehtävä ilmoitusasia. 
Ilmoitusasian käsittelyn yhteydessä rekisteri-
viranomainen tarkistaa, että sääntöjen muut-
tamiselle on laissa ja säännöissä määrätyt 
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edellytykset ja sääntömuutoksesta on päätetty 
laissa säädetyn ja säännöissä määrätyn mu-
kaisesti. 

1 §. Sääntöjen muuttaminen. Pykälässä on 
yleiset säännökset siitä, miten säätiön sääntö-
jä muuttamisesta päätetään. Hallituksen ja 
mahdollisen hallintoneuvoston on huolelli-
suus- ja lojaliteettivelvollisuutensa (1 luvun 
4 §) perusteella nykyistä säätiökäytäntöä vas-
taavasti huolehdittava siitä, että säätiöllä on 
toimivat ja ajantasaiset säännöt. Voimassa 
olevaa oikeutta vastaavasti rekisteriviran-
omaisella ei ole harkintavaltaa sen suhteen, 
rekisteröidäänkö lain ja sääntöjen mukaisesti 
tehty sääntömuutos. Tarkoituksen muutta-
mista koskevista lisävaatimuksista säädetään 
2 §:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan sääntöjen 
muuttamisesta päättää hallitus. Jos säätiöllä 
on hallintoneuvosto, päättää se sääntöjen 
muuttamisesta, jollei säännöissä määrätä, että 
hallitus päättää sääntöjen muuttamisesta. 
Näille toimielimille kuuluvaa päätösvaltaa ei 
voi siirtää muulle säätiön elimelle, toimitus-
johtajalle, toimihenkilölle tai ulkopuoliselle 
taholle. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa nimenomaista säännöstä, mutta ehdo-
tus vastaa säätiökäytäntöä. 

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että pää-
töstä kannattaa yli puolet läsnä olevista jäse-
nistä, jollei säännöissä määrätä suuremmasta 
enemmistöstä (3 luvun 3 §) tai kysymys on 
tarkoituksen muuttamisesta, johon sovellet-
tavista tiukemmista enemmistövaatimuksista 
säädetään 2 §:ssä. Säännöissä voi olla lisä-
edellytyksiä sääntöjen muuttamiselle. Sään-
töjen tai yksittäisten sääntömääräysten muut-
taminen voi esimerkiksi edellyttää toimieli-
men kaikkien jäsenten tai määräenemmistön 
suostumusta. Säännöissä voi myös määrätä, 
että määräenemmistösäännöksiä ei voi muut-
taa. Säännöissä voi myös määrätä, että tiettyä 
sääntömääräystä, kuten säätiön nimeä tai hal-
lituksen nimittämistapaa, ei saa muuttaa. Jos 
säännöissä ei ole määrätty siitä, voiko kyseis-
tä hallituksen nimittämistapaa koskevaa 
sääntömääräystä muuttaa, määräys voidaan 
poistaa sääntöjen muuttamista koskevien tä-
män pykälän säännösten mukaisesti. Säätiötä 
perustettaessa ja sääntöjä muutettaessa tulee-
kin huolella harkita, mitkä sääntömääräykset 
perustaja katsoo sellaisiksi, että olosuhteiden 

muuttuessakin niitä on aina noudatettava sää-
tiön toiminnassa. 

Tämän pykälän perusteella voidaan myös 
nykyaikaistaa sääntöjen tarkoitusmääräyksen 
kieliasua, jos muutos ei tarkoita määräyksen 
sisällön muuttamista, johon sovelletaan 
2 §:ää. 

Voimassa olevasta rekisterikäytännöstä 
poiketen sääntöjen muuttamisen edellytyk-
seksi voidaan pykälän 2 momentin mukaan 
asettaa se, että muutokseen saadaan sään-
nöissä määrätyn tahon suostumus. Ehdotuk-
sen perusteella esimerkiksi perustaja itse voi 
varmistaa nykyistä joustavammin ja tehok-
kaammin sen, että hänen tahtoaan säätiön 
toiminnassa kunnioitetaan. Sääntöjen muut-
taminen voi edellyttää säätiön elimen, toimi-
henkilön taikka ulkopuolisen tahon suostu-
musta. Ulkopuolinen taho voi olla ihminen, 
oikeushenkilö tai näiden määräämä. Tällai-
sen määräyksen poistamiseen tai rajoittami-
seen vaaditaan 3 momentissa tarkoitettu 
suostumus. 

Pykälän 3 momentin mukaan säännöissä 
perustajalle tai säännöissä määrätylle ihmi-
selle tai oikeushenkilölle annetun oikeuden 
muuttamiseen tai poistamiseen vaaditaan sää-
tiön toimielimen päätöksen lisäksi oikeutetun 
tahon suostumus.  Voimassa olevassa laissa 
ei ole vastaavaa säännöstä. Voimassa olevaa 
lakia vastaavasti esimerkiksi säätiön hallin-
non ja tilintarkastajien nimeäminen sekä toi-
mielinten jäsenten ja tilintarkastajien luku-
määrästä päättäminen voidaan antaa säätiön 
säännöissä perustajalle tai määrätylle muulle 
taholle. Voimassa olevasta rekisterikäytän-
nöstä poiketen ehdotetaan, että perustajalle 
tai säännöissä määrätylle taholle voidaan an-
taa vaikutusvaltaa myös muussa säätiön toi-
mintaan liittyvässä asiassa. Säännöissä voi-
daan esimerkiksi määrätä, että sääntöjen tai 
edunsaajaa koskevan määräyksen muuttami-
nen, sulautumista ja purkautumista koskevien 
edellytysten määrääminen taikka määrätyn 
omaisuuden luovuttaminen edellyttää perus-
tajan tai säännöissä määrätyn tahon suostu-
musta. Määrätyllä taholla tarkoitetaan sään-
nöissä yksilöityä ihmistä tai oikeushenkilöä. 
Määrätyllä taholla ei tarkoiteta esimerkiksi 
tarkoituksessa määriteltyä laajaa edunsaaja-
joukkoa, jollei säännöissä muuta määrätä. 
Säännöissä määrätyn edunsaajajoukon edun-
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valvontajärjestöllä ei ole momentissa tarkoi-
tettua oikeutta, jollei säännöissä nimenomai-
sesti näin määrätä. Määrätyllä taholla ei 
myöskään tarkoiteta ihmisryhmää, jossa hen-
kilöt voivat ajan ja tilanteen mukaan vaihdel-
la, esimerkiksi määrätyn oikeushenkilön 
henkilöstöä, jollei säännöissä nimenomaisesti 
toisin määrätä. Määrätty taho voi olla säätiön 
organisaatioon kuuluva tai siihen nähden ul-
kopuolinen henkilö. Jos tahoa, jolle oikeus 
on säännöissä annettu, ei enää ole eli jos 
säännöissä määrätty yksityishenkilö on kuol-
lut tai yhteisö taikka säätiö purkautunut, oi-
keus ei siirry kolmannelle, jollei säännöissä 
nimenomaisesti niin määrätä. Säännöstä so-
velletaan lain voimaantulon jälkeen kaikkiin 
säätiöihin. 

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, jota ehdotetaan sääntöihin perus-
tuvien erityisten oikeuksien säilyttämisen 
helpottamiseksi.  

Lisäksi ehdotetaan, että säätiön toimieli-
men jäsenen toimikauden pidentämiseen yli 
seitsemäksi vuodeksi, elinajaksi tai muuksi 
toistaiseksi jatkuvaksi toimikaudeksi vaadi-
taan perustajan suostumus. Voimassa olevas-
sa laissa ei ole vastaavaa säännöstä.  

Käytännössä toimielimen jäsenten toimi-
kausien muuttamiseen voi olla perusteltu tar-
ve säätiön toiminnan aikana esimerkiksi sää-
tiön toiminnan kehittymisen kannalta tarpeel-
lisen jatkuvuuden varmistamiseksi tai toimi-
kauden yhteensovittamiseksi säätiön edun-
saajan vastaavan elimen jäsenten toimikau-
den kanssa. Toisaalta toimikauden merkittä-
vä pidentäminen tai muuttaminen toistaiseksi 
jatkuvaksi voi käytännössä muuttaa olennai-
sesti säätiön hallintoon ja valvontaan liittyviä 
sisäisiä voimasuhteita tavalla, joka ei ole 
omiaan edistämään säätiön tarkoituksen to-
teutumista. Erityissäännöstä ehdotetaan sää-
tiön tarkoituksen toteutumisen ja hyvän hal-
linnon edistämiseksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan sääntöjen 
muuttaminen siten, että perustajan 7 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua moiteoikeutta rajoitetaan, 
edellyttää perustajan suostumuksen. Ehdo-
tuksen tarkoitus on varmistaa perustajan moi-
teoikeuden pysyvyys silloin, kun sitä ei ole 
poistettu säätiötä perustettaessa.     

2 §. Säätiön tarkoituksen muuttaminen. 
Pykälässä säädetään säätiön tarkoituksen 

muuttamista tarkoittavaa sääntömuutosta 
koskevista lisävaatimuksista. Pykälän 1 mo-
mentin pääsääntö säätiön tarkoituksen muut-
tamisesta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi 
poikkeaa voimassa olevan lain 17 §:n 2 mo-
mentista siten, että ehdotuksen mukaan tässä 
tarkoitettujen muuttuneiden olosuhteiden val-
litessa säätiön hallitus ja hallintoneuvosto 
ovat velvollisia ryhtymään toimiin tarkoituk-
sen muuttamiseksi.  

Tarkoituksen muuttamista koskevista edel-
lytyksistä on poistettu mahdollisuus muuttaa 
tarkoitusta, jos sen toteuttaminen on hyvien 
tapojen vastaista. Hyvän tavan vastaisuuteen 
liittyvää muutosmahdollisuutta on pidetty 
ongelmallisena perustuslain kannalta, koska 
tällöin rekisteriviranomaisen harkintavallan 
käyttämistä ei määritetä voimassa olevien pe-
riaatteiden mukaisella riittävällä tarkkarajai-
suudella. Hyvän tavan vastaisuutta koskevas-
ta muutosedellytyksestä ehdotetaan luovutta-
vaksi. Muilta osin tarkoituksen muuttamista 
koskevien lakisääteisten edellytysten sisältöä 
ei ehdoteta muutettavaksi. Tämän momentin 
perusteella säätiön tarkoitusta voidaan siten 
muuttaa vain, jos säätiön varojen käyttämi-
nen sille määrättyyn tarkoitukseen on mah-
dotonta tai olennaisesti vaikeutunut, koko-
naan tai huomattavalta osalta hyödytöntä 
taikka lain vastaista. Tarkoitusta voidaan 
muuttaa myös tilanteessa, jossa säätiön varo-
jen käyttäminen sille määrättyyn tarkoituk-
seen on varojen vähyyden vuoksi kokonaan 
tai huomattavalta osalta hyödytöntä, vaikka 
momentissa ei nimenomaisesti mainita varo-
jen vähäisyyttä hyödyttömyyden perusteena. 
Voimassa olevan lain nimenomaisessa sään-
nöksessä säädetään vain mahdollisuudesta 
tarkoituksen muuttamiseen eikä voimassa 
olevassa laissa ole johdon huolellisuus- ja lo-
jaliteettivelvollisuudesta nimenomaista sään-
nöstä vaikka tällainen velvollisuus on voi-
massa nykyisinkin. Säätiön johdon huolelli-
suus- ja lojaliteettiperiaatteen mukaista on, 
että säätiön johdon on pyrittävä muuttamaan 
sääntöjen tarkoitusmääräystä silloin, kun tar-
koituksen toteuttaminen on mahdotonta tai 
olennaisesti vaikeutunut taikka huomattaval-
ta osalta hyödytöntä taikka lain tai hyvien ta-
pojen vastaista. Muussa tapauksessa säätiön 
varat eivät enää tule käytetyksi hyödyllisellä 
tavalla. Nimenomaista säännöstä ehdotetaan 
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sen selventämiseksi, miten johdon yleisiä 
velvollisuuksia sovelletaan säätiön tarkoituk-
sen muuttamiseen. Käytännössä on säätiöitä, 
joiden tarkoitusta ei enää ole tai on pääosin 
lakannut tai muuttunut merkityksettömäksi. 

Sääntömuutoksen rekisteröinnin yhteydes-
sä rekisteriviranomainen arvioi, täyttyvätkö 
momentissa mainitut tarkoituksen muuttami-
sen edellytykset. Käytännössä on varsin ta-
vallista, että säätiön tarkoitusta koskevan 
sääntömääräyksen tarkoitus on vain kieliasun 
nykyaikaistaminen sisältöä muuttamatta. Täl-
lainen sääntömuutos voidaan rekisteröidä il-
man, että edellä mainitut edellytykset täytty-
vät. Rekisteriviranomainen arvioi viimeksi 
mainitun sääntömuutoksen rekisteröinnin yh-
teydessä, onko kysymys vain kieliasun muu-
toksesta. 

Säätiön toimintamuotoja koskevan sääntö-
määräyksen muuttamiseen sovelletaan lähtö-
kohtaisesti luvun 1 pykälää. Käytännössä 
säätiön tarkoitus ja toimintamuodot voivat 
olla sillä tavoin erottamattomia, että tietyn-
lainen toimintamuodon muutos voi käytän-
nössä vaikuttaa olennaisesti myös säätiön 
tarkoitukseen ja sen toteutumiseen. Jos esi-
merkiksi säätiön tarkoituksena on omistaa 
historiallisesti arvokas tiettyyn toimintaan 
liittyvä kiinteistö ja toimintamuotona ylläpi-
tää kiinteistöllä harjoitettuun toimintaan liit-
tyvää yleisölle avointa museota, toiminta-
muodon muuttamiseen esimerkiksi päiväko-
din tai senioritalon pitämiseksi voi olla syytä 
soveltaa tarkoituksen muuttamista koskevia 
vaatimuksia.    

Käytännössä tarkoituksen tai toimintamuo-
tojen muuttamista koskevaa päätöstä tehtäes-
sä on otettava huomioon myös säätiöllä mah-
dollisesti olevien määrätarkoitusrahastojen 
sääntöjen määräykset, jos tällaisen rahaston 
säännöissä ei ole varauduttu säätiön tarkoi-
tuksen tai toimintamuotojen muuttamiseen.   

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön tar-
koitusta voidaan muuttaa myös, jos säätiön 
varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoi-
tukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi 
olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja tar-
koituksen muuttaminen on säätiön varojen 
tehokkaan ja tuloksellisen käytön edellytys.   

Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Käytännössä säätiöillä on — aina-
kin kansantalouden kannalta — perusteltuja 

tarpeita tarkoituksensa muuttamiseen myös 
sen vuoksi, että tarkoitus on muuttunut olen-
naisesti epätarkoituksenmukaiseksi. Toisella 
puolella on tietenkin säätiön perustamisasia-
kirjoista ilmenevä perustajan tahto, jota pide-
tään ensisijaisena. Muutoksen tarkoituksena 
on helpottaa säätiövarallisuuden tehokasta ja 
tuloksellista käyttöä ja säätiöiden toiminnan 
kehittämistä toimintaympäristön muuttuessa 
olennaisesti.   

Sääntömuutoksen rekisteröinnin yhteydes-
sä rekisteriviranomainen arvioi, täyttyvätkö 
momentin mukaiset tarkoituksen muuttami-
sen edellytykset. Yleensä voi olla tarpeen lä-
hinnä tarkoituksen laajentaminen esimerkiksi 
sen vuoksi, että tarkasti ottaen tavoitetta ei 
enää ole tai sen merkitys on vähentynyt 
olennaisesti (esimerkiksi yleisen terveyden-
huollon kehityksen vuoksi tiettyä sairautta, 
jonka torjuminen on säätiön tarkoitus, ei enää 
ole tai siihen on olemassa sellainen tehokas 
hoitomuoto, jonka saattamiseen yleisön saa-
taville ei tarvita säätiön panosta) tai sen 
vuoksi, että varallisuuden huomattavan kas-
vun vuoksi säätiöllä olisi varoja myös muun, 
alkuperäistä tarkoitusta lähellä olevan tarkoi-
tuksen toteuttamiseen. Jälkimmäisen kaltai-
sissa tilanteissa tarkoituksen laajentaminen 
tulisi toteuttaa siten, että alkuperäisen tarkoi-
tuksen toteuttaminen jatkuu edelleen (tarkoi-
tuksen laajennus muotoillaan säännöissä si-
ten, että ”säätiön tarkoituksena on X (= alku-
peräinen tarkoitus) ja Y (alkuperäistä lähellä 
oleva ”lisätarkoitus”). Jälkimmäisessä tapa-
uksessa ei ole hyväksyttävää muuttaa sääntö-
jä siten, että tarkoitus on X tai Y. Tämänkin 
momentin soveltamisen kannalta voi olla 
merkitystä myös sillä, suostuvatko perustajat 
tarkoituksen muuttamiseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan uusi tarkoitus 
ei voi voimassa olevaa lakia vastaavasti poi-
keta olennaisesti alkuperäisestä, säätiölle sitä 
perustettaessa määrätystä tarkoituksesta. Jos 
tarkoitusta on muutettu ja muutettua tarkoi-
tusta myöhemmin muutetaan, uusi tarkoitus 
ei voi olennaisesti poiketa säätiötä perustet-
taessa määrätystä alkuperäisestä tarkoituk-
sesta. 

Pykälän 4 momentin mukaan säätiötä pe-
rustettaessa säännöissä voi määrätä toisin 
1—3 momentissa säädetyistä tarkoituksen 
muuttamisen edellytyksistä. Ehdotuksen mu-



 HE 166/2014 vp  
  

 

132

kaan säännöissä voi määrätä, millä edellytyk-
sillä ja missä laajuudessa säätiön tarkoitusta 
voidaan myöhemmin muuttaa. Säännöissä 
muutoksen edellytyksiä ja uuden tarkoituk-
sen suhdetta alkuperäiseen tarkoitukseen voi 
sekä lieventää että tiukentaa. Säännöissä voi 
esimerkiksi määrätä, että säätiön tarkoitusta 
voidaan muuttaa, jos tarkoituksen toteutta-
minen on tullut epätarkoituksenmukaiseksi, 
tietty olosuhde toteutuu tai perustaja taikka 
säännöissä määrätty taho suostuu tarkoituk-
sen muuttamiseen. Säännöissä voi myös 
määrätä, että perustaja voi säätiön elinkaaren 
aikana päättää, millä edellytyksillä säätiön 
tarkoitusta voidaan muuttaa. Ehdotus helpot-
taa säätiön perustamista alun perin rajattua 
tarkoitusta varten, kun perustaja voi sään-
nöissä varautua olosuhteiden muutoksiin. 
Ehdotus antaa uusia keinoja toimintaympä-
ristön muutosten vaikutusten huomioon ot-
tamiseen ja lisää oikeusvarmuutta sekä sääti-
ön perustajien että myöhempien lahjoittajien 
ja säätiön sidosryhmien kannalta. Selvyyden 
vuoksi säännöksestä käy nimenomaisesti il-
mi, että perustajan  

Säätiön rekisteröinnin jälkeen ottaa tällaista 
sääntömääräystä voidaan muuttaa tai se voi-
daan poistaa siten kuin 5 momentissa sääde-
tään.  

Pykälän 5 momentin mukaan päätökseen 
1 momentissa tarkoitetusta tarkoituksen 
muuttamisesta vaaditaan enemmistö sääntö-
jen muuttamisesta päättävän toimielimen 
kaikista jäsenistä. Pykälän 2 ja 4 momentissa 
tarkoitettuun päätökseen säätiön tarkoituksen 
muuttamisesta vaaditaan vähintään kolme 
neljäsosan kannatus toimielimen kaikista jä-
senistä. Voimassa olevan lain 17 §:n 2 mo-
mentin mukaan päätös säätiön tarkoituksen 
muuttamisesta on tehtävä vähintään kolmen 
neljäsosan ääntenenemmistöllä, jollei säätiön 
säännöissä määrätä toisin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen 
osalta ehdotetaan enemmistön laskemista 
kaikista toimielimen jäsenistä sen vuoksi, et-
tä päätös tarkoituksen muuttamisesta on peri-
aatteellinen ja erityisen merkittävä säätiön 
toiminnan ja johdon huolellisuus- ja lojali-
teettivelvollisuuden kannalta. Pykälän 2 ja 
4 momentissa tarkoitetun päätöksen osalta 
ehdotetaan pakottavaa määräenemmistövaa-
timusta päätöksen erityisedellytysten täytty-

misen varmistamiseksi, koska näiden edelly-
tysten täyttyminen voi riippua jossain määrin 
myös hallituksen kunkin jäsenen henkilökoh-
taisista arvostuksista ja tarkoituksen muutta-
mista koskevan erityisen päätösvaatimuksen 
tarkoitus on edistää säätiön toiminnan va-
kautta ja säännöistä ilmenevän perustajan 
tahdon mukaisuutta. Pykälän 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen osalta ei ehdoteta mää-
räenemmistövaatimusta, koska velvollisuus 
tarkoituksen muuttamiseen perustuu viime 
kädessä johdon yleisiin velvollisuuksiin joi-
den täyttämistä määräenemmistövaatimus 
voisi tarpeettomasti vaikeuttaa.  Säännöissä 
voi myös määrätä, että tarkoituksen muutta-
minen edellyttää suurempaa enemmistöä tai 
että tarkoitusta ei voi muuttaa lainkaan. Tar-
koituksen muuttamista koskevaa pakottavaa 
määräenemmistövaatimusta sovelletaan lain 
voimaantulon jälkeen kaikkiin säätiöihin. 

Jos perustaja on säätiötä perustettaessa 
määrännyt säännöissä tarkoituksen muutta-
mista koskevista edellytyksistä toisin kuin 
pykälän 1—3 momentissa, tällaisen määrä-
yksen voi ehdotuksen mukaan poistaa vain 
toimielimen kaikkien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä, jollei perustaja ole määrännyt 
säännöissä muuta päätösvaatimuksen osalta. 
Perustaja voi esimerkiksi määrätä, että tar-
koituksen edellytyksiä koskevaa määräyksen 
voi poistaa määräenemmistöllä. Tarkoituksen 
muuttamisen edellytyksiä ei siten voi lieven-
tää eikä tiukentaa säätiön toiminnan aikana 
muuten kuin poistamalla säätiön perustamis-
vaiheessa sääntöihin otettu erityismääräys. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, joka liittyy 4 momenttiin. 

3 §. Säätiön määräaikaiseksi muuttaminen. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi voimassa 
olevan lain 17 §:n 3 momenttia vastaava 
säännös säätiön määräaikaiseksi muuttami-
sesta. 

4 §. Kokouskutsu. Pykälässä säädetään ko-
kouskutsua koskevasta sisältövaatimuksesta, 
kun kokouksessa päätetään säätiön sääntöjen 
muuttamisesta. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä, jota ehdotetaan sää-
tiön kannalta erityisen merkittävän päätöksen 
tekevän toimielimen jäsenten oikeuksien ja 
velvollisuuksien korostamiseksi.  

Ehdotuksen mukaan päätöstä sääntöjen 
muuttamisesta ei saa tehdä, jos kokouskut-
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sussa ei ole mainittu asiasta. Kutsussa on 
mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö. 
Riittävää on, että sääntömuutosehdotus liite-
tään kokouskutsuun tai että kutsussa on muu-
toksen pääasiallinen sisältö. Säännöstä sovel-
letaan kaikkiin sääntöjen muutoksiin. Vaati-
muksesta voi poiketa päätöksen tekevän toi-
mielimen kaikkien jäsenten suostumuksella.  
Säännös vastaa uudemmassa yksityisiä yhtei-
söjä koskevassa lainsäädännössä kokouskut-
sun sisällölle asetettuja vaatimuksia. 

5 §. Sääntömuutoksen rekisteröinti. Pykä-
lässä säädetään sääntömuutoksen rekisteröi-
misestä. Ehdotus poikkeaa voimassa olevan 
lain 17 §:n 1 momentista siten, että ehdotuk-
sen mukaan sääntöjen muutos ei ole enää ha-
kemusasia vaan rekisteritietoja koskeva muu-
tosilmoitusasia. 

Pykälän 1 momentin mukaan sääntöjen 
muutos on ilmoitettava viivytyksettä rekiste-
röitäväksi. Voimassa olevan lain 17 §:n 
4 momenttia vastaavasti sääntöjen muutosta 
ei saa noudattaa ennen kuin muutos on mer-
kitty rekisteriin. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisterivi-
ranomainen tarkistaa muutosilmoituksen kä-
sittelemisen yhteydessä, että säätöjen muu-
tokselle on laissa ja säätiön säännöissä asete-
tut edellytykset ja että päätös sääntöjen muut-
tamisesta on tehty lain ja säätiön sääntöjen 
mukaisesti. Ehdotus vastaa tältä osin nykyis-
tä lupahakemuksen käsittelyä rekisteriviran-
omaisessa. 

 
 

III OSA Seuraamukset ja oikeussuoja 

7 luku Päätöksen moite 

Luvussa säädetään päätöksen moittimisesta 
(1 §), mitättömästä päätöksestä (2 §) ja moi-
tekanteen johdosta annettavan tuomion sisäl-
löstä (3 §). Luvun säännöksillä selvennetään 
oikeustilaa sen osalta, miten säätiön päätök-
siä voi säätiölain mukaan moittia. Voimassa 
olevassa laissa ei ole päätöksen moitetta kos-
kevia normeja.  

Ehdotuksen mukaan hallintoneuvoston ja 
hallituksen päätöstä voi kanteella moittia sen 
julistamiseksi pätemättömäksi tai mitättö-
mäksi. Luvussa määritetään kanteen nosta-
miseen oikeutetut, mitättömän ja määräajassa 

moitittavan päätöksen raja ja moitekanteen 
nostamisen määräaika. 

Päätöksen moittimista koskevalla säänte-
lyllä lisätään toimielinten jäsenten sekä pe-
rustajan mahdollisuuksia vaikuttaa säätiön 
päätösten lain- ja sääntöjenmukaisuuteen. 
Säännöksillä lisätään perustajan mahdolli-
suuksia varmistua siitä, että, että säätiön va-
rat käytetään säännöissä määrättyyn tarkoi-
tukseen ja että toiminnassa otetaan huomioon 
myös sääntöjen määräykset. 

Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole oi-
keutta moittia säätiön toimielinten päätöksiä.  
Toisaalta valvovalla viranomaisella on ehdo-
tetun 14 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan oi-
keus määrätä hallitus ryhtymään toimiin oi-
kaisun aikaansaamiseksi tai kieltää virheelli-
sen päätöksen täytäntöönpano. Patentti- ja 
rekisterihallitus voi myös nostaa 8 luvun 
5 §:n mukaan vahingonkorvauskanteen halli-
tuksen ja hallintoneuvoston jäsentä tai toimi-
tusjohtajaa vastaan säätiölle aiheutetusta va-
hingosta. Patentti- ja rekisterihallituksen val-
vonta on jälkikäteistä säätiön toiminnan lail-
lisuusvalvontaa. Se, että säätiön päätöstä ei 
ole moitittu, ei sellaisenaan vaikuta viran-
omaisen käytössä oleviin valvontakeinoihin.   

Oikeudenkäyntikulujen osalta moitekan-
teen osapuolten vastuu määräytyy oikeuden-
käymiskaaren (4/1734) mukaan.  

Toimitusjohtajan, säätiön mahdollisten 
muiden elinten, kuten toimikuntien, työryh-
mien, ja säätiön henkilöstön päätöksiä ei voi 
moittia tämän luvun säännösten perusteella. 

1 §. Päätöksen moittiminen. Voimassa ole-
vassa laissa ei ole säännöksiä säätiön toimie-
limen päätöksen moittimisesta. Käytännössä 
epäselvänä on pidetty sitä, onko jollakin ta-
holla oikeutta moittia säätiön toimielimen 
päätöstä. Hallituksen päätöksen moittimisesta 
ja mm. hallituksen jäsenen moiteoikeudesta 
säädetään voimassa olevassa yhdistyslaissa 
(33—34 § ja KKO 2013:81). Käytännössä 
yhdistyksen hallituksen päätöksiä koskevasta 
moittimismahdollisuudesta ei tiettävästi ole 
aiheutunut käytännössä ongelmia. Mahdolli-
suus moitekanteen nostamiseen on myös sää-
tiössä tarpeen, koska hallituksen yksittäisillä 
jäsenillä on aina ainakin valvontavastuu koko 
hallituksen toiminnasta. Hallituksen jäsenen 
moiteoikeuden sääntelystä seuraa, että halli-
tuksen toimintaa lain tai sääntöjen vastaisena 
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pitävällä hallituksen jäsenellä on muitakin 
vaihtoehtoja kuin eroaminen hallituksesta. 
Moitemahdollisuus voi käytännössä vaikut-
taa Patentti- ja rekisterihallituksen valvon-
taan siten, että viranomainen olettaa säätiön 
hallituksen jäsenten ensisijassa huolehtivan 
virheellisen toiminnan edellyttämistä korja-
ustoimenpiteistä viime kädessä kanneteitse. 
Kanneoikeuden tavoitteena on kuitenkin vain 
hallituksen yksittäisen jäsenen vaikutusmah-
dollisuuksien parantaminen eikä säätiöval-
vonnan korvaaminen. Kanteen ajamisesta ai-
heutuvat oikeudenkäyntikulut ja riski vasta-
puolen kulujen korvaamisesta voivat käytän-
nössä rajoittaa merkittävästi kanneoikeuden 
käyttöä. 

Oikeustilan selventämiseksi lakiin ehdote-
taan säännöksiä päätöksen moittimisesta. 
Päätöksen moittimisella tarkoitetaan kanteen 
nostamista päätöksen julistamiseksi pätemät-
tömäksi. Ehdotuksen mukaan säätiön hallin-
toneuvoston ja hallituksen päätöksiä voi 
moittia nostamalla moitekanteen käräjäoi-
keudessa. 

Oikeus moittia hallintoneuvoston ja halli-
tuksen päätöksiä on 1 momentin mukaan hal-
lintoneuvostolla ja hallituksella ja niiden jä-
senellä sekä perustajalla. Jos toimielimen jä-
sen on osallistunut päätöksen tekemiseen tai 
perustaja on hyväksynyt päätöksen, myötä-
vaikuttamisen merkitys kanneoikeuteen rat-
kaistaan yleisten yhteisö- ja sopimusoikeu-
dellisten periaatteiden perusteella.   Vaikka 
toimitusjohtajalla ei ole moiteoikeutta tämän 
lain perusteella, hänen on kuitenkin otettava 
huomioon, että lain mukaan pätemätöntä pää-
töstä ei saa panna täytäntöön, ja viime kädes-
sä erottava tehtävästään välttääkseen henki-
lökohtaisen vastuun. 

Moitekanne voidaan nostaa 1 momentin 
1 kohdan mukaan säätiön päätöksen kumoa-
miseksi, jos toimielimen päätöksenteossa ei 
ole noudatettu lain tai säätiön sääntöjen me-
nettelyä koskevia määräyksiä ja menettely-
virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisäl-
töön. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, 
kun esteellinen jäsen on osallistunut päätök-
sentekoon tai päätökseen vaadittava enem-
mistö on laskettu väärin tai on sovellettu vää-
rää enemmistövaatimusta. Jos virhe osoite-
taan tapahtuneen, moiteoikeudenkäynnissä 
lähtökohtaisesti säätiöllä on velvollisuus 

osoittaa, että virheellä ei ole ollut vaikutusta 
päätöksen sisältöön. Jos virheellä ei ole ollut 
merkitystä päätöksen sisältöön, menettely-
virhe ei aiheuta päätöksen pätemättömyyttä. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan sää-
tiön päätöstä voidaan moittia, jos päätös on 
muuten tämän lain tai säätiön sääntöjen vas-
tainen. Tällainen virhe voi olla esimerkiksi 
päätös muun kuin säännöissä määrätyn toi-
mintamuodon mukaisen toiminnan harjoit-
tamisesta.  

Muun lain rikkomisesta voi seurata päätök-
sen tekemiseen tai täytäntöönpanoon osal-
listuneelle säätiön toimielimen jäsenelle ja 
toimitusjohtajalle vahingonkorvausvastuu 
tämän tai muun lain perusteella ja rangais-
tusvastuu muun lain perusteella. Lisäksi 
muun lain vastaisen päätöksen täytäntöön-
panoon liittyvän toimen pätevyyteen suhtees-
sa sivulliseen sovelletaan 3 luvun 25 §:ää. 

Moitekanne on nostettava 2 momentin mu-
kaan kolmen kuukauden kuluessa päätöksen 
tekemisestä. Jos kannetta ei nosteta määrä-
ajassa, päätös on pätevä. Määräaika on pa-
kottava, joten sitä ei voi sääntöjen määräyk-
sellä muuttaa. Perustajan tai muun kanteen 
nostamiseen oikeutetun tietoisuudella pää-
töksestä tai sen sisällöstä ei ole vaikutusta 
määräajan kulumiseen. 

Pykälän 3 momentin mukaan säännöissä 
voidaan poistaa tai rajoittaa perustajan moi-
teoikeutta säätiön perustamisvaiheessa ja 
toiminnan aikana. Säätiön toiminnan aikana 
perustajan moiteoikeuden poistamiseen tai 
rajoittamiseen vaaditaan perustajan suostu-
mus (ks. 6 luvun 1 §:n 4 momentti). 

Pykälän 4 momentin mukaan säännöissä 
voi määrätä, että määrätyllä taholla on oikeus 
moittia säätiön hallintoneuvoston ja hallituk-
sen päätöksiä 1 momentissa mainituilla pe-
rusteilla ja 2 momentissa säädetyssä ajassa. 
Kanteen nostamiseen oikeutetun voi sään-
nöissä määrätä nimenomaisesti tai säännöissä 
voidaan muutoin määrätä perusteista, joilla 
kanteen nostamiseen oikeutettujen piiri mää-
räytyy. Kanteen nostamiseen oikeutettu voi 
olla säätiöön luottamustoimi- tai työsuhteessa 
taikka muutoin säätiön toiminnassa mukana 
oleva henkilö tai säätiöön nähden ulkopuoli-
nen taho. Moiteoikeus voidaan antaa laajalle 
joukolle, kuten esimerkiksi kaikille säätiön 
tarkoituksessa määrätyille edunsaajille tai 
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yksittäisille tahoille, kuten esimerkiksi tiettyä 
toimialaa edistävän säätiön suurimmalle toi-
mialajärjestölle. Jos kanteen nostamiseen oi-
keutettu on määrätty säännöissä nimenomai-
sesti, oikeus ei siirry yleisseuraantona kol-
mannelle esimerkiksi moiteoikeuden haltijan 
sulautumisessa, jollei säännöissä muuta mää-
rätä. Perustajankaan perillisillä ei ole moite-
oikeutta, jollei säännöissä toisin määrätä.  

Jos moiteoikeus on annettu säännöissä yk-
silöidylle taholle, moiteoikeuden poistaminen 
tai rajoittaminen edellyttää 6 luvun 1 §:n 
3 momentin mukaan kyseisen henkilön suos-
tumusta. Jos moiteoikeus on annettu laajalle, 
ennalta rajoittamattomalle joukolle, sääntöjä 
voidaan tältä osin muuttaa normaalin sään-
tömuutoksen mukaisesti, jollei säännöissä ole 
muuta määrätty. 

Pykälän 5 momenttiin ehdotetaan selvyy-
den vuoksi säännöstä, jonka mukaan Patentti- 
ja rekisterihallituksen oikeudesta puuttua 
lainvoimaiseen päätökseen säädetään valvon-
taa koskevassa 14 luvussa. Omistajatahon 
puuttumisen johdosta on perusteltua, että Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on valta puut-
tua säätiössä tehtyyn päätökseen vielä jälki-
käteen 14 luvussa säädetyn mukaisesti vaik-
ka päätöksestä ei ole nostettu moitekannetta 
määräajassa.  

2 §. Mitätön päätös. Voimassa olevasta 
laissa ei ole säännöksiä päätöksen mitättö-
myydestä. Myös tältä osin ehdotetaan lakiin 
oikeustilan selkeyttämiseksi nimenomaiset 
säännökset päätöksen mitättömyydestä. Mitä-
töntä päätöstä ei tarvitse moittia 1 §:n mukai-
sessa määräajassa. Päätös on moitekanteesta 
riippumatta mitätön, jos se loukkaa sivullisen 
oikeutta. Toisaalta mitättömyyskin saattaa 
korjautua yleisten yhteisöoikeudellisten peri-
aatteiden mukaisesti, jos mitättömyyteen ei 
vedota kohtuullisen ajan kuluessa (ks. tar-
kemmin esim. HE 109/2005, s. 193).  

Päätöksen mitättömyys voi koskea hallin-
toneuvoston tai hallituksen päätöstä. Ehdotet-
tua säännöstä ei sovelleta toimitusjohtajan 
päätöksiin. Mitättömän päätöksen täytän-
töönpanosta voi seurata vahingonkorvausvas-
tuu täytäntöönpanoon osallistuvalle. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan pää-
tös on mitätön, jos päätöksentekijältä on es-
tetty mahdollisuus osallistua päätöksen te-
kemiseen jättämällä kokouskutsu toimitta-

matta tai jos kokouskutsua koskevia sään-
nöksiä on olennaisesti rikottu. Kohta koskee 
ainoastaan kutsuun liittyvää virhettä. Siten 
mitättömyyttä ei yleensä aiheuta esimerkiksi 
kokousasiakirjojen lähettämiseen liittyvät 
virheet. Vaikka kokouskutsua koskevia sään-
nöksiä ja määräyksiä ei ole noudatettu, kaik-
ki toimielimen jäsenet voivat yksimielisenä 
tehdä päätöksiä, jolloin voi kutsua koskevien 
vaatimusten sivuuttamisen ei voi vedota. Jos 
menettelyvirhe ei ole voinut vaikuttaa pää-
töksen sisältöön, virhe ei johda päätöksen 
mitättömyyteen. Myös mitättömyyden osalta 
on lähtökohtaisesti säätiöllä velvollisuus 
osoittaa, että virheellä ei ole ollut vaikutusta 
päätöksen tekemiseen, jos virheen osoitetaan 
tapahtuneen. Kohta vastaa sisällöltään uu-
dempaa yhteisölainsäädäntöä (esimerkiksi 
osakeyhtiölain 21 luvun 2 §:n 1 momentin 
1 kohta), mutta sen soveltamisessa on otetta-
va huomioon, että säätiölaissa ei säädetä eikä 
säännöissä usein määrätä tarkemmin esimer-
kiksi kokouskutsuajasta. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan 
päätös on mitätön, jos päätökseen ei ole saatu 
päätöksen tekemisen edellytykseksi laissa 
säädetyn tai säännöissä määrätyn tahon suos-
tumusta. Esimerkiksi jos sääntöjen mukaan 
tietyn sääntömääräyksen muuttamiseen vaa-
ditaan perustajan suostumus (6 luvun 1 §:n 
2 momentti), ilman suostumusta tehty päätös 
tällaisesta sääntömuutoksesta on lähtökohtai-
sesti mitätön. Vastaavasti jos säätiön ulko-
puolisella taholla on oikeus valita säätiön 
hallituksen jäsen tai tilintarkastaja ja tällai-
nen oikeus päätetään poistaa ilman oikeute-
tun tahon suostumusta (6 luvun 1 §:n 3 mo-
mentti), päätös sääntöjen muuttamisesta on 
lähtökohtaisesti mitätön. Kohdan soveltami-
sen edellytyksenä on, että suostumus on tosi-
asiallisesti saatavissa. Jos säännöissä määrät-
ty taho on kuollut tai lakannut, suostumuksen 
puute ei aiheuta päätöksen mitättömyyttä. Jos 
suostumus pitäisi saada vajaavaltaiselta, hä-
nen edustajansa toimivalta määräytyy edun-
valvontaa koskevan lainsäädännön perusteel-
la.  Kohta poikkeaa uudemmasta yhteisölain-
säädännöstä siten, että ehdotuksen mukaan 
myös säännöissä edellytetyn suostumuksen 
puuttuessa päätös on mitätön. Uudemman 
yhteisölainsäädännön mukaan tällaista pää-
töstä on moitittava määräajassa (esim. osake-
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yhtiölain 21 luvun 2 §:n 2 kohta). Yhteisö-
lainsäädäntöä pidemmälle menevää sääntelyä 
ehdotetaan, koska yhtäältä säännöissä edelly-
tetyllä suostumuksella on säätiöissä olennai-
nen merkitys säätiön toiminnan ohjauksen ja 
valvonnan kannalta säätiöltä puuttuvien 
omistajien ja jäsenten vuoksi ja toisaalta täl-
laiseen päätökseen liittyen sivullisen vilpi-
töntä mieltä suojataan riittävästi säätiön 
edustajan toimien sitovuutta koskevassa 
3 luvun 25 §:ssä.      

Momentin 3 kohdan mukaan päätös on mi-
tätön, jos sitä ei olisi tämän lain tai sääntöjen 
mukaan saanut tehdä edes kaikkien toimieli-
men jäsenten suostumuksella. Päätös voi liit-
tyä esimerkiksi säätiön sisäiseen toimintaan 
tai kolmannen suojaan. Säännöissä voidaan 
esimerkiksi määrätä, että tiettyä sääntömää-
räystä ei saa muuttaa edes kaikkien toimieli-
men jäsenten suostumuksella. Tällaisen sään-
tömääräyksen muuttamista koskeva päätös 
on tämän kohdan mukaan mitätön. Säännök-
sellä suojataan myös sivullista.   

Päätös voi olla tämän kohdan mukaan 
myös mitätön, jos päätöksellä rikotaan 1 lu-
vun 2 §:n 1 momentin mukaista säätiön tar-
koitukseen liittyviä kieltoja taloudellisen 
edun tuottamisesta säätiön lähipiirille ja lii-
ketoiminnasta säätiön tarkoituksena. Mität-
tömyyttä koskevaa normia ei voi sovelleta 
esimerkiksi tilanteisiin, joissa säätiö myöntää 
lähipiiriin kuuluvalle apurahan säätiössä ylei-
sesti noudatettavien periaatteiden mukaisesti 
(ks. tarkemmin 1 luvun 2 ja 7 §:n perustelut). 
Päätös voi tämän kohdan perusteella olla li-
säksi mitätön, jos päätöksen tarkoittama toi-
menpide poikkeaa säännöissä määrätystä tar-
koituksesta.   Mitättömyysperusteen osoitta-
miseen sovelletaan yleisiä oikeussääntöjä. 
Käytännössä säännöissä määrätystä tarkoi-
tuksesta poikkeamisen on yleensä oltava var-
sin selvä, koska tavallisesti tarkoitus määri-
tellään säännöissä varsin yleisellä tasolla ja 
tapauksesta riippuen tarkoitusta voidaan edis-
tää myös välillisesti.  

Mitättömänä ei yleensä pidetä sellaista sää-
tiön tarkoituksen mukaista päätöstä, joka kui-
tenkin poikkeaa säännöissä määrätyistä toi-
mintamuodoista. Yleensä säätiön toimielin 
voisi tällöin päättää muuttaa toimintamuotoja 
koskevaa sääntöjen määräystä. Käytännössä 
säätiön toiminta ja toimintaympäristö voivat 

aikaa myöten muuttua siten, että säätiölle sal-
litut toimintamuodot voivat jossain määrin 
poiketa sääntömääräyksen sanamuodon mu-
kaisesta tulkinnasta. Toimintamuodoista käy-
tettyjen ilmausten suhteen ei ole muodostu-
nut sellaista tarkasti määriteltyä vakiintunutta 
käytäntöä, jonka perusteella säätiössä toimi-
vat ja sen kanssa asioivat voisivat aina hel-
posti selvittää säätiölle sallittujen toiminta-
muotojen rajat. Yleensä tällaiseen päätökseen 
sovelletaan 1 §:n säännöksiä pätemättömyy-
destä ja mitättömyys voi yleensä tulla kysee-
seen siinä tapauksessa, että tarkoitusta ja 
toimintamuotoja ei voi erottaa toisistaan. Mi-
tättömänä ei myöskään yleensä pidetä säätiön 
toiminnassa tarvittavien varojen hoitamista 
tai säätiön varojen sijoittamista koskevaa 
päätöstä (1 luvun 5 § ja 7 §). 

Toisaalta mitättömänä pidetään yleensä sel-
laista päätöstä muun kuin toimintamuotoihin 
välittömästi liittyvän liiketoiminnan harjoit-
tamisesta säätiössä, jonka säännöissä ei lain-
kaan sallita tällaista liiketoimintaa (1 luvun 
7 §). Rajoitus on tarpeen liiketoimintaa kos-
kevan rajoituksen noudattamiseksi ja rajoi-
tuksen olemassaolo on helppo selvittää sää-
säätiörekisteristä. Jos säännöissä sallitaan täl-
lainen liiketoiminta, sitä koskevaan päätök-
seen sovelletaan luvun 1 ja 2 §:n säännöksiä 
yleensä samalla tavalla kuin mitä edellä on 
esitetty toimintamuodoista poikkeavasta pää-
töksestä.  

Kaikissa tapauksissa päätöksen perusteella 
tehdyn toimen pätevyyteen suhteessa sivulli-
seen sovelletaan 3 luvun 25 §:n säännöksiä, 
päätöksen tehneen tai sen täytäntöönpanoon 
osallistuneen säätiön toimielimen jäsenen ja 
toimitusjohtajan vahingonkorvausvastuuseen 
sovelletaan 8 luvun säännöksiä ja rangaistus-
vastuuseen 10 luvun säännöksiä. Lisäksi pää-
töksen ja toimen lain ja sääntöjen mukaisuus 
voi tulla arvioitavaksi säätiövalvonnassa 
(14 luku) ja säätiön toimintaa koskevassa 
muussa viranomaisvalvonnassa, joka liittyy 
esimerkiksi verotukseen ja julkisista varoista 
saatuihin avustuksiin. Edellä sanottu koskee 
myös muun lain rikkomista. 

Lakiehdotuksessa ei ole osakeyhtiölain 
1 luvun 7 §:ää ja osuuskuntalain 1 luvun 
7 §:ää vastaavaa yhdenvertaisuusperiaatetta 
ja epäoikeutetun edun antamisen kieltoa 
(yleislauseke), mistä johtuen lakiin ei ehdote-
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ta osakeyhtiölain 21 luvun 2 §:n 3 kohdan 
mukaista yhdenvertaisuuden loukkaamisesta 
johtuvaa mitättömyyttä. Säätiön säännöissä 
määrätyillä edunsaajaryhmillä ja niiden jäse-
nillä ei ole sellaista yhdenvertaista ja ehdo-
tonta oikeutta säätiön varoihin, että varojen 
jakamista koskeva päätös voisi olla pätemä-
tön tai mitätön yhdenvertaisuutta loukkaava-
na, jollei säännöissä määrätä toisin. Jos esi-
merkiksi säätiön tarkoituksena on tietyn am-
mattikunnan jäsenten toiminnan edistäminen, 
säätiö ei ole velvollinen avustamaan ammat-
tikunnan kaikkia jäseniä tasapuolisesti, jollei 
säännöissä nimenomaisesti määrätä muuta. 
Jos varojen käytöstä päätetään vastoin sään-
nöissä määrättyjä nimenomaisia jakomäärä-
yksiä tai säätiön varojen edunsaaja on mää-
rätty säännöissä yksiselitteisesti nimeltä ja 
varoja luovutetaan muun kuin säännöissä 
määrätyn edunsaajan hyväksi, voi päätös olla 
mitätön tämän kohdan perusteella. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön hal-
lintoneuvosto, hallintoneuvoston jäsen, halli-
tus, hallituksen jäsen ja perustaja sekä se, jol-
le on säännöissä annettu oikeus moitekanteen 
nostamiseen, voi nostaa kanteen säätiötä vas-
taan sen vahvistamiseksi, että säätiön päätös 
on mitätön. 

Vaikka päätöksen mitättömäksi julistamista 
koskevaa kannetta ei ole sidottu 1 §:n mukai-
seen kolmen kuukauden määräaikaan, mität-
tömyyteen tulee vedota kohtuullisen ajan ku-
luessa. Päätöksen mitättömyys saattaa kor-
jaantua, jos siihen ei vedota kohtuullisessa 
ajassa. Kohtuullista aikaa arvioitaessa voi-
daan ottaa huomioon muun muassa se, mil-
loin kanteen nostaja on saanut tietää päätök-
sestä tai milloin hänellä olisi tosiasiallisesti 
ollut mahdollisuus saada tietoa päätöksestä 
sekä päätöksenteon kohteena olleen asian 
laatu ja vaikutukset. 

Pykälän 3 momentin mukaan kanteen nos-
tamiseen päätöksen julistamiseksi mitättö-
mäksi ei sovelleta 1 §:n 2 momentissa sää-
dettyä kolmen kuukauden määräaikaa. Kanne 
on pantava vireille kohtuullisen ajan kuluessa 
siitä, kun kantaja on saanut tietää mitättö-
mästä päätöksestä ja sen perusteesta. Jollei 
kannetta nosteta kohtuullisen ajan kuluessa, 
saattaa mitättömyys korjaantua. Sulautumista 
ja purkautumista koskevan päätöksen osalta 
ehdotetaan uudempaa yksityisiä yhteisöjä 

koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti, että su-
lautumis- tai purkautumispäätöstä koskevaa 
kannetta ei voi nostaa sen jälkeen, kun kuusi 
kuukautta on kulunut sulautumisen tai pur-
kautumisen rekisteröinnistä. 

3 §. Tuomion sisältö. Pykälässä säädetään 
uudempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lain-
säädäntöä vastaavasti moitekanteesta annet-
tavan tuomion sisällöstä. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Käytännös-
sä syy päätöksen muuttamiseen tuomioistui-
men päätöksellä lienee yleensä säätiön halli-
tuksen sisäinen ristiriita, jota väärällä päätök-
sellä on yritetty korjata.  

Moitekanteen johdosta päätös voidaan ju-
listaa pätemättömäksi, mitättömäksi tai sitä 
voidaan muuttaa. Päätöstä voidaan muuttaa 
vain, jos tuomioistuimessa esitetyn näytön 
perusteella voidaan todeta, minkä sisältöinen 
päätöksen olisi pitänyt olla. Käytännössä 
päätös voi olla sillä tavoin virheellinen, että 
tuomioistuin voi sen korjata kumoamisen si-
jasta, silloin, kun hallituksen (hallintoneuvos-
ton) jäsenten antamat äänet on laskettu väärin 
tai päätöksenteossa ei ole otettu huomioon 
kyseistä päätöstä koskevia säätiölain tai sään-
töjen vaatimuksia. 

Kantaja voi esittää moitekanteen yhteydes-
sä vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon 
kieltämisestä. Tuomioistuin antaa päätöksen 
täytäntöönpanon kiellosta asiaratkaisua kos-
kevan tuomioin yhteydessä. Pykälän estämät-
tä osapuoli voi vaatia päätöksen täytäntöön-
panon kieltämistä oikeudenkäymiskaaren 
turvaamistoimea koskevien säännösten nojal-
la. 

 
8 luku Vahingonkorvaus 

Luvussa säädetään säätiön toimielimen ja 
tilintarkastajan vahingonkorvausvastuusta 
(1 ja 2 §), vahingonkorvausvastuun sovitte-
lusta ja korvausvastuun jakaantumisesta 
(3 §), päätöksenteosta säätiössä korvauskan-
teen nostamiseksi (4 §), muun henkilön oi-
keudesta nostaa vahingonkorvauskanne sää-
tiön hyväksi (5 §) ja kanneoikeuden vanhen-
tumisesta (6 §) sekä säännösten pakottavuu-
desta (7 §).   

Olennaisia muutoksia voimassa olevaan la-
kiin nähden ovat säännökset siitä, kuka voi 
joutua säätiöoikeudelliseen vahingonkor-
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vausvastuuseen ja kuka päättää vahingonkor-
vauskanteen nostamisesta sekä perustajalle ja 
säännöissä määrätylle taholle annettu oikeus 
vahingonkorvauskanteen ostamiseen ja sään-
nökset kanneoikeuden vanhentumisesta.  

Ehdotuksen mukaan säätiöoikeudelliseen 
vahingonkorvausvastuuseen voi joutua hal-
lintoneuvoston jäsen, hallituksen jäsen ja 
toimitusjohtaja. Vahingonkorvausvastuuseen 
voi edellä mainittujen lisäksi joutua testa-
menttisäätiön toimeenpanija. Voimassa ole-
van lain 12 a §:n mukaan myös säännöissä 
määrätyn toimielimen jäsen ja ei-työsuh-
teessa oleva toimihenkilö voivat joutua sää-
tiöoikeudelliseen vahingonkorvausvastuu-
seen. Näiden osalta ehdotus poikkeaa voi-
massa olevasta laista. Muun kuin lain 3 luvun 
1 §:ssä määriteltyyn säätiön johtoon kuulu-
van elimen tai toimihenkilön korvausvastuu-
seen sovelletaan jatkossa vahingonkorvaus-
lain (412/1974) ja sopimusvastuun periaattei-
ta. Ehdotuksessa esitetään, että uuden lain 
voimaantullessa sääntömääräisten elinten va-
hingonkorvausvastuuta ei kuitenkaan muute-
ta, vaan ehdotetun voimaanpanolain 9 §:n 
mukaan ennen lain voimaantuloa säännöissä 
määrätyn elimen vahingonkorvausvastuuseen 
sovelletaan uuden lain 8 luvun 1 §:ää.  

Perustaja on ehdotuksen mukaan säätiölle 
sopimusvastuussa peruspääomasitoumuksen 
suorittamisesta. Muilta osin perustaja voi 
joutua korvaamaan säätiölle aiheuttamansa 
vahingon voimassa olevan käytännön mukai-
sesti vahingonkorvauslain tai sopimusvas-
tuun perusteella. Voimassa olevasta laista 
poiketen luvussa ei ole viittaussäännöstä 
työntekijän korvausvastuun osalta erillislain-
säädäntöön. Työntekijän korvausvastuusta on 
säännelty työsopimuslain (55/2001) 12 lu-
vussa ja vahingonkorvauslaissa, joita sovelle-
taan edelleen säätiön työntekijän korvausvas-
tuuseen. 

Luvun 1 §:n vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevan sääntelyn lisäksi johtoon kuuluva 
voi olla vahingonkorvausvastuussa säätiölle 
tai kolmannelle muun lainsäädännön, kuten 
vahingonkorvauslain taikka sopimusvastuun 
perusteella. Vahingonkorvauslain mukainen 
korvausvastuu voi käytännössä realisoitua 
vain harvoin, sillä säätiön toiminnassa aiheu-
tunut vahinko on pääosin taloudellista vahin-
koa ja vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n 

mukaan niin sanottu ”puhdas varallisuusva-
hinko” korvataan vahingonkorvauslain pe-
rusteella vain poikkeuksellisesti. 

Ehdotus vastaa korvausvastuun perusteen 
osalta voimassa olevan lain periaatteita. Lais-
sa ehdotetaan säänneltäväksi vastuuta koske-
vasta tuottamusolettamasta, joka vastaa voi-
massa olevaa käytäntöä. Jos vahingon aiheut-
taja on aiheuttanut vahinkoa rikkomalla sää-
tiölakia tai säätiön sääntöjä, vahinko katso-
taan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei 
vahingon aiheuttaja osoita, että hän on toimi-
nut tilanteessa huolellisesti. Käännettyä näyt-
tötaakkaa ei sovelleta tilanteeseen, jossa va-
hingonkorvausta vaativa väittää johtoon kuu-
luvan rikkoneen 1 luvun 4 §:ssä säänneltyä 
yleistä huolellisuusvelvollisuutta. Tällöin va-
hingonkorvausta vaativan on näytettävä, että 
säätiön johtoon kuuluva on toiminut huoli-
mattomasti. 

Voimassa olevassa laissa ei ole säännelty 
siitä, kuka voi tehdä päätöksen vahingonkor-
vauskanteen nostamisesta säätiössä. Lain 
10 a § on käytännössä merkinnyt sitä, että jos 
säännöissä ei ole määrätty vahingonkorvaus-
kanteen nostamista hallintoneuvoston tehtä-
väksi, vain hallitus on voinut päättää korva-
uskanteen nostamisesta. Ehdotuksen mukaan 
vahingonkorvauskanteen nostamisesta päät-
tää jatkossa hallituksen ja toimitusjohtajan 
toimintaa valvova hallintoneuvosto, jollei 
säännöissä nimenomaisesti määrätä, että asi-
asta päättää hallitus. Jos säätiöllä ei ole hal-
lintoneuvostoa, vahingonkorvauskanteen 
nostamisesta päättää hallitus. 

Ehdotuksessa on lisätty perustajan mahdol-
lisuutta vaikuttaa säätiön toiminnan valvon-
taan. Perustajalla on ehdotuksen mukaan oi-
keus vahingonkorvauskanteen nostamiseen. 
Säätiön perustamisesta kuluneella ajalla ei 
ole lähtökohtaisesti vaikutusta perustajan 
kanneoikeuteen. Myöskään se, että perustaja 
ei enää osallistu säätiön hallintoon tai että 
säätiön toiminta on voinut muuttua tai kasvaa 
huomattavasti perustamisen jälkeen, ei lähtö-
kohtaisesti johda perustajan kanneoikeuden 
menettämiseen. Säännöissä voidaan ehdotuk-
sen mukaa säätiötä perustettaessa tai sen jäl-
keen sääntömuutoksella antaa lisäksi määrä-
tylle taholle oikeus vahingonkorvauskanteen 
nostamiseen. 
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Ehdotus poikkeaa sisällöltään voimassa 
olevasta oikeudesta kanneoikeuden vanhen-
tumisen osalta. Voimassa olevan oikeuden 
mukaan kanneoikeus vanhenee laissa velan 
vanhentumisesta (728/2003) säädetyn mukai-
sesti pääsääntöisesti kolmessa vuodessa, joll-
ei vanhentumista tätä ennen katkaista. Lu-
vussa säädetään kanneoikeuden vanhentumi-
sesta uudempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa 
lainsäädäntöä vastaavasti siten, että kanneoi-
keus vanhenee viiden vuoden kuluessa va-
hingon aiheuttavasta toimenpiteestä. 

Ehdotuksessa esitetään, että vahingonkor-
vausvastuuta koskeva sääntely on pakottavaa 
sääntelyä, eikä siitä voi sopimuksin tai sään-
nöissä määrätä kolmannen tai säätiön vahin-
goksi toisin. 

1 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Pykä-
lässä säädetään säätiöoikeudellisesta vahin-
gonkorvausvastuusta. Voimassa olevan lain 
12 a §:n mukaan säätiöoikeudellinen vahin-
gonkorvausvastuu koskee säätiön kaikkien 
toimielinten jäseniä sekä säätiön toimihenki-
löitä, jotka eivät ole työsuhteessa. Voimassa 
olevasta laista poiketen säätiöoikeudellinen 
vahingonkorvausvastuu koskee ehdotuksen 
mukaan vain niitä, joille ehdotuksen 3 luvus-
sa on asetettu johtoon kuuluvia tehtäviä. Eh-
dotuksen 12 luvun 9 §:n 1 momentin ja 
14 luvun 11 §:n 5 momentin viittaussäännös-
ten johdosta vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevia säännöksiä sovelletaan säätiön joh-
don lisäksi selvitysmieheen ja uskottuun 
mieheen.  

Säätiössä ei ole osakeyhtiön yhtiökokousta 
vastaavaa toimielintä, jolle voitaisiin valita 
tapauskohtaisesti puheenjohtajaksi kuka ta-
hansa paikalla oleva henkilö. Siten ei ole tar-
vetta säätää säätiölaissa osakeyhtiölain 
22 luvun 3 §:n puheenjohtajan korvausvas-
tuuta vastaavasta vahingonkorvausvastuusta. 

Pykälän 1 momentin mukaan hallintoneu-
voston jäsen, hallituksen jäsen ja toimitusjoh-
taja voi joutua säätiöoikeudelliseen vahin-
gonkorvausvastuuseen. Johdon korvausvas-
tuuta koskeva 1 momentin säännös vastaa 
asiallisesti voimassa olevan lain 12 a §:n 
toimielimen jäsenen ja toimihenkilön korva-
usvastuuta. Hallintoneuvoston jäsenen, halli-
tuksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvat-
tava säätiölle vahinko, jonka hän on 1 luvun 
4 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vas-

taisesti tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttaa säätiölle. Ehdotuksen 1 luvun 4 §:n 
mukaan säätiön johdon on huolellisesti toi-
mien edistettävä säätiön tarkoituksen toteu-
tumista ja säätiön etua. Korvausvastuuta ei 
voimassa olevaa käytäntöä vastaavasti ole ti-
lanteissa, joissa johto on tehnyt olosuhteisiin 
nähden asianmukaiseen selvitykseen ja har-
kintaan perustuvan päätöksen, joka jälkikä-
teen osoittautuu säätiön kannalta taloudelli-
sesti epäonnistuneeksi. Jos esimerkiksi sääti-
ön hallitus on päättänyt ryhtyä harjoittamaan 
muuta kuin tarkoituksen toteuttamiseen liit-
tyvää säännöissä sallittua liiketoimintaa varo-
jen keräämiseksi säätiölle ja huolellisen har-
kinnan ja arvioinnin perusteella näyttää siltä, 
että liiketoiminta tulisi tuottamaan varoja 
säännöissä määrättyjen toimintamuotojen ra-
hoittamiseksi, mutta liiketoiminta osoittautuu 
arvioista huolimatta tappiolliseksi, hallitus ei 
ole henkilökohtaisessa vahingonkorvausvas-
tuussa säätiölle varojen menetyksestä ja tar-
koituksen toteuttamisen mahdollisuuksien 
heikentämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan johtoon kuu-
luva henkilö on velvollinen korvaamaan 
1 momentissa tarkoitetun lisäksi myös va-
hingon, jonka hän on toimessaan muuten sää-
tiölakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla tahal-
lisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
säätiölle tai muulle henkilölle. Johdon korva-
usvastuu kolmannelle edellyttää, että vahinko 
on aiheutettu muuten kuin 1 luvun 4 §:n 
yleistä huolellisuusvelvoitetta rikkomalla. Jos 
säätiö on aiheuttanut vahinkoa kolmannelle 
esimerkiksi sopimusrikkomuksen johdosta, 
johto ei ole säätiölain nojalla henkilökohtai-
sesti korvausvastuussa kolmannelle aiheut-
tamastaan vahingosta. Säätiölain nimenomai-
sen normin rikkomisen lisäksi momentissa 
tarkoitettua lain rikkomista on myös se, että 
toimitaan sellaisen muun säännöksen vastai-
sesti, jota säätiölain säännöksen mukaan on 
noudatettava. Ehdotuksella ei muuteta voi-
massa olevan lain 12 a §:n ja oikeuskäytän-
nön periaatteita. 

Pykälän 3 momentissa säädetään osakeyh-
tiölain 22 luvun 1 §:n 3 momenttia vastaa-
vasta tuottamusolettamasta. Säännös vastaa 
voimassa olevaa oikeuskäytäntöä. Johtoon 
kuuluvan henkilön on korvausvastuun vält-
tämiseksi osoitettava menetelleensä huolelli-
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sesti, jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 
säätiölakia tai säätiön sääntöjä. Momentti ei 
koske tilanteita, joissa on rikottu pelkästään 
1 luvun 4 §:ssä säädettyä johdon yleistä huo-
lellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta. Tuotta-
musolettama koskee muiden 1 luvussa sää-
dettyjen periaatteiden, muun muassa 1 luvun 
7 §:n 2 momentissa säädetyn liiketoimintara-
joituksen rikkomista. Ehdotuksen 1 luvun 
7 §:n 2 momentissa sallitun sääntömääräyk-
seen perustuvan liiketoiminnan tarkoituksena 
on tuottaa tuloa toimintamuotojen rahoitta-
miseksi. Käytännössä on tavallista, että liike-
toiminta on välillä tappiollista siihen liittyvän 
riskin vuoksi. Mainitun liiketoiminnan har-
joittamista koskevan rajoituksen tarkoitus on 
estää tilanne, jossa säännöissä sinänsä sallittu 
liiketoiminta on jatkuvasti tappiollista ja si-
ten käytännössä rajoittaa sääntöjen mukaisten 
toimintamuotojen mukaista toimintaa. Tuot-
tamusolettamaa sovelletaan tällaiseen sään-
nöissä sallittuun varsinaisen toiminnan ra-
hoittamiseksi harjoitettavaan muuhun liike-
toimintaan siten, että jos liiketoiminta tuottaa 
pidemmän aikaa tappiota, johdon on osoitet-
tava menetelleensä huolellisesti vapautuak-
seen vahingonkorvausvastuusta.  

Tuottamusolettamaa sovelletaan myös 
1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuu-
luvan kanssa tehdyllä toimella aiheutettua 
vahinkoa. Toimintakertomusta koskevista 
5 luvun 2 §:n säännöksistä poiketen tuotta-
musolettamaa sovelletaan myös sellaiseen 
toimeen, joka on tehty lähipiiriin kuuluvan 
muun lähisukulaisen kuin perheenjäsenen 
kanssa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään testamen-
tissa määrätyn toimeenpanijan ja tuomiois-
tuimen määräämän testamenttisäätiön perus-
tamisesta vastaavan toimeenpanijan vahin-
gonkorvausvastuusta. Jos toimeenpanija on 
aiheuttanut säätiölle tai kolmannelle vahin-
koa säätiölakia tai säätiön sääntöjä rikkomal-
la, hän on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jollei hän osoita toimineensa huolellisesti. 

2 §. Tilintarkastajan vahingonkorvausvel-
vollisuus. Pykälään ehdotetaan tilintarkasta-
jan vahingonkorvausvelvollisuuden osalta 
viittaussäännöstä tilintarkastuslain 51 §:ään. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, mutta säännös vastaa voimassa 
olevaa oikeuskäytäntöä. Jos säätiölle on va-

littu sääntöjen tai toimielimen päätöksen pe-
rusteella jokin muu tarkastaja, kuten toimin-
nantarkastaja, toiminnantarkastajan vahin-
gonkorvausvastuu määräytyy tällaisen toi-
misuhteen ehtojen ja vahingonkorvauslain 
perusteella. Säätiön ja toiminnantarkastajan 
välisessä toimisopimuksessa voidaan määrätä 
sopimusperusteisesti toiminnantarkastajan 
vahingonkorvausvastuusta. 

3 §. Sovittelu ja korvausvastuun jakaantu-
minen. Pykälään ehdotetaan vahingonkorva-
uksen sovittelun ja korvausvastuun jakautu-
misen osalta viittaussäännöstä vahingonkor-
vauslakiin. Ehdotus vastaa voimassa olevan 
lain 12 a §:n 2 momenttia. 

4 §. Vahingonkorvausvelvollisuutta koske-
va päätöksenteko säätiössä. Pykälässä sääde-
tään vahingonkorvausta koskevan asian pää-
töksenteosta säätiössä. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Voimassa 
olevan lain mukaan vahingonkorvauskanteen 
nostaminen kuuluu hallituksen yleistoimival-
taan, jollei säännöissä nimenomaisesti mää-
rätä, että päätöksenteko kuuluu hallintoneu-
vostolle. Vahingonkorvauskanteen nostami-
sessa kysymys saattaa kuitenkin olla asiasta, 
jossa hallituksen oma etu on vastakkainen 
säätiön edun kanssa. Tämän vuoksi ehdote-
taan, että hallintoneuvosto päättää säätiössä 
lähtökohtaisesti vahingonkorvauskanteen 
nostamisesta. Ehdotuksen tarkoitus on, että 
hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa val-
vovalla hallintoneuvostolla on oikeus päättää 
vahingonkorvauskanteen nostamisesta.  

Säännöissä voi määrätä, että oikeus vahin-
gonkorvauskanteen nostamiseen on hallinto-
neuvoston sijasta hallituksella. Jos säätiöllä 
ei ole hallintoneuvostoa, hallitus päättää 
yleistoimivaltaansa kuuluvana asiana vahin-
gonkorvauskanteen nostamisesta. Hallinto-
neuvoston ja hallituksen jäsen on itse esteel-
linen päättämään ehdotuksen 3 luvun 4 §:n 
mukaan omasta vahingonkorvausvelvolli-
suudestaan säätiölle. Hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsen voi olla esteellinen päättä-
mään vahingonkorvausta koskevasta asiasta 
myös silloin, kun samalla on kysymys esi-
merkiksi siitä, onko päätöstä tekevä hallinto-
neuvoston tai hallituksen jäsen laiminlyönyt 
valvontavelvollisuuden säätiössä. Hallinto-
neuvoston tai hallituksen jäsenellä ei ole tä-



 HE 166/2014 vp  
  

 

141 

män pykälän nojalla oikeutta korvauskanteen 
nostamiseen säätiön hyväksi. 

Vahingonkorvauskanteen nostamista kos-
keva päätös ei ole lopullinen, joten asia voi-
daan ottaa käsiteltäväksi uudelleen. Päätöstä 
tekevä toimielin on voinut esimerkiksi päät-
tää olla nostamatta kanteen, mutta asia voi-
daan myöhemmin ottaa uudelleen käsiteltä-
väksi, jos toimivaltaisen toimielimen tietoon 
ilmaantuu seikkoja, jotka eivät ole aikai-
semmin olleet päätösharkinnassa tiedossa.  

Säätiön toimielimillä on lähtökohtaisesti 
oikeus normaalin harkintavallan puitteissa 
päättää, onko vahingonkorvauksen vaatimi-
nen säätiön edun mukaista. Hallintoneuvosto 
tai hallitus voi esimerkiksi harkita, että kan-
netta ei kannata ajaa siihen liittyvän oikeu-
dellisen epävarmuuden ja kuluriskin vuoksi. 
Hallintoneuvosto tai hallitus voi myös harki-
ta, että selvästi oikeutettuakaan kannetta ei 
kannata ajaa, kun otetaan huomioon kanteen 
nostamisen yhteydessä normaalisti harkitta-
vat seikat, kuten kuluriski, mahdollinen 
heikko todennäköisyys siitä, että vahingon-
korvaus saadaan tosiasiallisesti perittyä vas-
tuuvelvollisilta tai erilaiset säätiön etuun vai-
kuttavat seikat, kuten korvauskanteeseen liit-
tyvä kielteinen julkisuus. Hallintoneuvoston 
ja hallituksen tulee 1 luvun 4 §:n mukaan 
huolellisesti hoitaa säätiön asioita, ja säätiön 
edun mukaista voi joissakin tilanteissa olla 
myös korvauskanteen nostamatta jättäminen.  

Lakiin ei ehdoteta säännöksiä vastuuva-
pauden myöntämisestä. Käytännössä säätiös-
sä ei ole omistajia eikä lähtökohtaisesti sel-
laista muutakaan tahoa, jonka tarkoitusta tai 
toimintaa säätiö edistää sääntöjensä perus-
teella siten, että tällaisilla edunsaajilla olisi 
säätiön sääntöihin perustuva oikeus esimer-
kiksi säätiön jakamiin varoihin. Käytännössä 
yleensä yksiportaista hallintomallia käyttä-
vässä säätiössä hallitus ja kaksiportaista hal-
lintomallia käyttävässä säätiössä hallintoneu-
vosto täydentää itse itsensä. Näistä syistä 
säätiölain olettamasäännös säätiön toimieli-
men myöntämän vastuuvapauden vaikutuk-
sesta toimielimen uusien jäsenten mahdolli-
suuksiin päättää vahingonkorvauksen vaati-
misesta entisiltä hallituksen (hallintoneuvos-
ton) jäseniltä ei olisi omiaan edistämään sää-
tiön asioiden hoitamista huolellisesti ja sääti-
ön edun mukaisesti. Vastuuvapauden vaiku-

tuksista säätäminen säätiön sisäisissä suhteis-
sa voisi olla tarpeen lähinnä siinä tapaukses-
sa, että säätiön ulkopuolinen taho valitsee 
hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. 
Tarvittaessa säätiöiden säännöissä voi edel-
leen määrätä vastuuvapauden myöntämisestä. 
Vastuuvapauden myöntäminen ei rajoita val-
vontaviranomaisen eikä sivullisten kanneoi-
keutta. Vastuuvapauden myöntäminen voi 
käytännössä yleisten oikeusperiaatteiden no-
jalla rajoittaa vain niiden oikeutta vaatia kor-
vausta myöhemmin, jotka tietoisina korvauk-
sen edellytyksistä ovat kannattaneet vastuu-
vapauden myöntämistä.   

5 §. Muun henkilön ja viranomaisen oikeus 
ajaa kannetta säätiön hyväksi. Pykälässä 
säädetään muun tahon kuin hallintoneuvos-
ton tai hallituksen oikeudesta ajaa vahingon-
korvauskannetta säätiön hyväksi. Korvaus-
kanne voidaan nostaa pykälän mukaan vain 
säätiölle mahdollisesti aiheutuneesta vahin-
gosta, ei esimerkiksi säätiön omistamille yh-
tiöille tai kolmannelle aiheutuneesta vahin-
gosta. 

Pykälän 1 momentissa säädetään Patentti- 
ja rekisterihallituksen oikeudesta vahingon-
korvauskanteen nostamiseen omissa nimis-
sään säätiön lukuun. Ehdotus vastaa voimas-
sa olevan lain 14 §:n 3 momenttia. Ehdotus 
poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että 
Patentti- ja rekisterihallituksen oikeus vahin-
gonkorvauskanteen nostamiseen koskee hal-
lintoneuvoston ja hallituksen jäsenen lisäksi 
myös toimitusjohtajaa ja säätiön tilintarkasta-
jaa. 

Koska säätiöltä puuttuu sen toimintaa val-
vovat omistajat ja jäsenet, ehdotetaan, että 
säätiössä voidaan antaa säätiöön nähden ul-
kopuoliselle taholle oikeus vahingonkor-
vauskanteen nostamiseen omissa nimissään 
säätiön lukuun. Oikeus vahingonkorvauskan-
teen nostamiseen on momentin mukaan sää-
tiön perustajalla sekä sellaisella luonnollisel-
la tai oikeushenkilöllä, jolle vahingonkorva-
uksen nostamista koskeva oikeus on annettu 
nimenomaisella sääntöjen määräyksellä. Oi-
keutta vahingonkorvauskanteen nostamiseen 
ei ole esimerkiksi 7 luvun 1 §:n 4 momentis-
sa määrätyllä moitekanteen nostamiseen oi-
keutetulla taholla, jollei säännöissä ole ni-
menomaista määräystä siitä, että moitekan-
teen nostamiseen oikeutettu voi nostaa myös 
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vahingonkorvauskanteen. Säätiön säännöissä 
mahdollisesti määrätyllä edunsaajalla ei 
yleensä ole oikeutta vaatia tietynlaisia talou-
dellisia etuja säätiöltä, jollei säännöissä muu-
ta määrätä. Tämän vuoksi tällaisella edunsaa-
jalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta ajaa va-
hingonkorvauskannetta säätiölain tai sääntö-
jen rikkomisesta aiheutuneen vahingon kor-
vaamiseksi säätiön lukuun, jollei säätiön 
säännöistä muuta ilmene. 

Korvauskanne voidaan momentissa mainit-
tujen tahojen toimesta panna vireille, jos 
kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, 
että säätiö ei huolehdi vahingonkorvausvaa-
timuksen toteuttamisesta. Jos säätiössä ei ole 
vielä päätetty ryhtyä vahingonkorvauskan-
teen nostamiseen ja kanne ei ole vielä van-
hentumassa, on kussakin tapauksessa arvioi-
tava, onko momentissa mainituilla tahoilla 
oikeus kanteen nostamiseen. Jos esimerkiksi 
säätiössä on käsitelty vahinkoa koskeva asia 
tai hallintoneuvosto on myöntänyt vastuuva-
pauden tietäen säätiölle tapahtuneen vahin-
koa taikka nimenomaisesti päättänyt, että 
korvauskannetta ei nosteta, todennäköi-
syysedellytys saattaa täyttyä. Todennä-
köisyysedellytys voi myös täyttyä, vaikka 
säätiössä olisi tehty nimenomainen päätös 
korvauskanteen nostamisesta, jos on ilmeistä, 
että säätiö ei tule nostamaan kannetta. Kan-
teen nostamiselle säädetty määräaika voi olla 
kulumassa umpeen, ja jos säätiössä ei tosi-
asiallisesti ryhdytä asian vaatimiin toimenpi-
teisiin taikka esimerkiksi jos säätiön vireille 
panemasta oikeudenkäynnistä käy ilmi, että 
säätiö pyrkii oikeudenkäynnissä välttämään 
korvausvastuun toteutumisen, pykälässä 
mainittu taho voi nostaa korvauskanteen ni-
missään säätiön hyväksi.  

Korvauskanteen nostamisen edellytyksiä 
arvioidaan kanteen vireillepanohetken mu-
kaan. Jos kanteen nostamiseen on vireille-
panohetkellä perusteet, oikeutta ajaa vahin-
gonkorvauskannetta ei poista se, että säätiö 
myöhemmin nostaa kanteen vastuuvelvollisia 
vastaan. Rinnakkaisista kanteista johtuvat oi-
keudenkäyntimenettelyä sekä tuomioin oike-
usvoimavaikutusta koskevat kysymykset kä-
sitellään yleisten periaatteiden mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiölle on 
varattava tilaisuus tulla korvauskannetta kos-
kevan asian käsittelyn aikana kuulluksi, jos 

se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Vahingonkor-
vauskanne säätiön lukuun koskee säätiön 
toimintaa, ja kanteen nostamisesta voi seura-
ta myös haittaa säätiön toiminnalle, joten 
säätiön kuuleminen oikeudenkäynnissä on 
perusteltua. Säätiön kuuleminen on tarpeel-
lista muun muassa sen kysymyksen käsitte-
lemiseksi, otetaanko kannetta ylipäätään 
tuomioistuimessa tutkittavaksi. Säätiön kuu-
leminen voi olla ilmeisen tarpeetonta esimer-
kiksi silloin, jos kanne jätetään välittömästi 
tutkittavaksi ottamatta. 

Korvauskannetta ajetaan edellä olevissa ti-
lanteissa säätiön hyväksi. Jos kantaja häviää 
kanteen, oikeudenkäyntikulut jäävät kuiten-
kin hänen vastattavakseen. Jos kanne voite-
taan, kantaja voi saada 2 momentin mukaan 
korvauksen kuluistaan säätiöltä siltä osin 
kuin oikeudenkäynnillä saatavat varat siihen 
riittävät ja kuluja ei ole saatu perittyä hävin-
neeltä osapuolelta. 

6 §. Kanneoikeuden vanhentuminen. Voi-
massa olevassa säätiölaissa ei ole säännöksiä 
kanneoikeuden vanhenemisesta, vaan asiaan 
sovelletaan yleisiä vahingonkorvauskanteen 
vanhentumista koskevia säännöksiä. Epäsel-
vää on, mistä hetkestä esimerkiksi Patentti- 
ja rekisterihallituksen vahingonkorvauskan-
teen nostamista koskeva vanhentumisaika al-
kaa kulua. Asian selventämiseksi ehdotetaan 
säädettäväksi kanneoikeuden vanhentumises-
ta. Korvauskanteen vanhentumista koskevat 
määräajat koskevat kaikkia korvauskanteen 
nostamiseen oikeutettuja. Ehdotuksen mu-
kaan kaikkia luvussa säädettyjä kanteita kos-
kee uudempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa 
lainsäädäntöä vastaava viiden vuoden määrä-
aika.  

Kanneoikeus vanhenee pykälän 1 kohdan 
mukaan hallintoneuvoston ja hallituksen jä-
sentä ja toimitusjohtajaa vastaan viiden vuo-
den kuluessa sen tilikauden päättymisestä, 
jona kanteen perusteena oleva päätös tehtiin 
tai kanteen perusteena olevaan toimenpitee-
seen ryhdyttiin. Pykälän 2 kohdan mukaan 
kanneoikeus tilintarkastajaa vastaan vanhe-
nee viiden vuoden kuluessa siitä, kun kan-
teen perusteena oleva tilintarkastuskertomus, 
lausunto tai todistus esitettiin ja 3 kohdan 
mukaan testamenttisäätiön toimeenpanijaa 
vastaan viiden vuoden kuluessa päätöksestä 
tai toimenpiteestä, johon kanne perustuu.  
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Kanneoikeuden vanhentumista koskevat 
määräajat ovat pakottavia, eikä niitä voi pi-
dentää velan vanhentumista koskevassa lais-
sa (728/2003) säädetyillä vanhentumisen 
keskeyttämistä koskevilla vapaamuotoisilla 
toimilla. Pykälän säännöksillä ei vaikuteta ri-
kosperusteisen vahingonkorvauskanteen nos-
tamisen vanhentumiseen liittyviin määräai-
koihin. Jos vahinko on aiheutettu rangaista-
valla teolla, vahingonkorvauskanteen nosta-
minen vanhenee velan vanhentumisesta an-
netun lain 7 §:n 3 momentin mukaisesti.  Ri-
koksesta johtuvaa velkaa ei katsota mainitun 
lain nojalla vanhentuneeksi niin kauan, kun 
rikosasiassa voidaan nostaa syyte tai kun ri-
kosasian käsittely on vireillä tuomioistuimes-
sa. 

7 §. Pakottavuus. Pykälässä säädetään va-
hingonkorvaussäännösten pakottavuudesta. 
Säätiön säännöissä ei voi rajoittaa säätiön tai 
muun henkilön säätiölain tai tilintarkastuslain 
mukaista oikeutta vahingonkorvaukseen. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, joka vastaa kuitenkin nykyistä 
käytäntöä. 

 
9 luku Riitojen ratkaiseminen 

Luvussa säädetään toimivaltaisesta tuomio-
istuimesta riita-asioissa (1 §) ja kiireellisesti 
käsiteltävistä asioista (2 §) sekä tiedoksian-
nosta ja ratkaisun ilmoittamisesta säätiölle 
(3 ja 4 §). Tiedoksiantoa lukuun ottamatta 
voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
sääntelyä. 

Keskeinen uudistusehdotus luvussa on kii-
reellisesti käsiteltävien asioiden määrittämi-
nen säätiölaissa. Tuomioistuimen on käsitel-
tävä asia kiireellisenä, jos se koskee 11 luvun 
11 §:ssä säädettyä kannetta, jonka säätiö pa-
nee vireille sulautumisen yhteydessä sen 
vahvistamiseksi, että velkoja on saanut mak-
sun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. 
Tuomioistuimen on lisäksi käsiteltävä kii-
reellisenä 7 luvussa tarkoitetut päätöksen pä-
temättömyyttä koskevat kanteet. Muutos vas-
taa uudemman yksityisiä yhteisöjä koskevan 
lainsäädännön säännöksiä. 

1 §. Toimivaltainen tuomioistuin. Pykälässä 
säädetään toimivaltaisesta tuomioistuimesta 
säätiölain soveltamista koskevassa riita-
asiassa. Pykälän mukaan säätiölain tai sääti-

ön sääntöjen soveltamista koskeva riita-asia 
voidaan panna vireille oikeudenkäymiskaa-
ren 10 luvun säännösten estämättä myös sää-
tiön kotipaikan käräjäoikeudessa. Periaate 
vastaa voimassa olevan lain 14 §:n 2—
4 momentin sekä 18 §:n 3 momentin sään-
nöksiä Patentti- ja rekisterihallituksen oikeu-
desta nostaa kanne säätiön kotipaikan tuo-
mioistuimessa. Säätiölain soveltamista kos-
kevalla riita-asialla tarkoitetaan kanteita, jot-
ka perustuvat säätiölain säännöksiin tai sääti-
ön sääntöihin. Asia voidaan käsitellä säätiön 
kotipaikan tuomioistuimessa, jos kantaja 
edellyttää asian ratkeavan säätiölain tai sää-
tiölaissa viitatun lain perusteella. Sen sijaan 
pykälä ei koske muiden lakien soveltamista 
koskevia asioita, vaikka niissä viitattaisiin 
säätiölain säännöksiin.  

Asianosaiset voivat sopia riidan käsittelystä 
oikeudenkäymiskaaren mahdollistamassa 
muussa oikeuspaikassa, vaikka pykälän no-
jalla asia voitaisiin käsitellä säätiön kotipai-
kan tuomioistuimessa. Oikeuspaikkasäännös-
tä ei sovelleta rikosasioihin. Rikoksesta joh-
tuva yksityisoikeudellinen vaatimus voidaan 
käsitellä syyteasian yhteydessä niin kuin oi-
keudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 
(689/1997) 3 luvussa säädetään.  

2 §. Kiireellisesti käsiteltävät asiat. Pykä-
lässä säädetään uudempaa yksityisiä yhteisö-
jä koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti kiireel-
lisesti käsiteltävistä asioista. 

Pykälän 1 momentin mukaan maksua tai 
turvaavaa vakuutta koskevassa asia on käsi-
teltävä tuomioistuimessa kiireellisenä. Mo-
mentin mukaan kiireellisenä käsiteltävässä 
asiassa on kysymys säätiön ja sen velkojan 
välisestä asiasta sulautumisessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön toi-
mielimen päätöksen moittimista koskeva asia 
on käsiteltävä kiireellisesti. Epäselvyys sää-
tiön hallituksen tai hallintoneuvoston päätök-
sen mahdollisesta pätemättömyydestä voi 
haitata säätiön toimintaa, minkä vuoksi asi-
oiden käsitteleminen tuomioistuimessa mah-
dollisimman nopealla aikataululla on perus-
teltua. 

3 §. Tiedoksiannot säätiölle. Pykälässä 
säädetään tiedoksiannosta säätiölle. Pykälän 
1 momentti vastaa voimassa olevan lain 
10 §:n 3 momenttia.  
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Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteista, 
joissa säätiön hallituksen jäsentä, toimitus-
johtajaa tai säätiön nimenkirjoitusoikeuden 
haltijaa ei ole merkitty rekisteriin. Tällöin 
tiedoksianto voidaan toimittaa luovuttamalla 
tiedoksi annettavat asiakirjat säätiön palve-
luksessa olevalle, tai jos tällaista ei tavata, 
poliisille. Säännös vastaa uudempaa yksityi-
siä yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä tiedok-
siannosta. 

4 §. Ratkaisuista ilmoittaminen. Lakiin eh-
dotetaan uudempaa yksityisiä yhteisöjä kos-
kevaa lainsäädäntöä vastaavaa normia tuo-
mioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa rat-
kaisu säätiörekisteriin, jos ratkaisu koskee 
säätiörekisteriin merkittävää seikkaa. Pykälä 
vastaa voimassa olevan lain 22 §:n säännök-
siä tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuudesta. 
Tyypillisiä esimerkkejä pykälässä tarkoite-
tuista ratkaisuista ovat esimerkiksi toimieli-
men jäsenen valintaa koskevat päätökset, us-
kotun miehen tai selvitysmiehen määräämistä 
taikka säätiön nimen käytön kietoa koskevat 
ratkaisut. Tuomioistuimen tulee ilmoittaa re-
kisteriviranomaiselle myös tieto ratkaisun 
lainvoimaisuudesta. 

 
10 luku Rangaistussäännökset 

Luvussa säädetään säätiörikoksesta (1 §) ja 
säätiörikkomuksesta (2 §). Keskeinen uudis-
tusehdotus voimassa olevaan lakiin nähden 
on säätiörikoksen sääntely. Voimassa olevas-
sa laissa ei ole vastaavaa rangaistussäännös-
tä. 

Ehdotuksessa lähdetään säätiöoikeuden 
osalta siitä yhteisöoikeudessa vallalla olevas-
ta yleisestä lähtökohdasta, että rangaistus-
säännöksiin ei säätiöoikeudessa tulisi turvau-
tua ilman erityisen painavia syitä. Rangais-
tussäännökset tulevat kysymykseen lähinnä 
silloin, kun säätiölaissa säädettyjä muita kei-
noja ja sanktioita, kuten hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenen vaihtamista taikka vahin-
gonkorvausta, ei voida pitää riittävän tehok-
kaana esimerkiksi lainvastaisen toiminnan 
poikkeuksellisen vakavuuden johdosta. Vii-
meksi mainittu voi johtua esimerkiksi siitä, 
että kysymyksessä on tyypillisesti tilanne, 
jossa vahingon aiheutumisen ja määrän to-
teennäyttäminen on vaikeaa. Myös lainvas-
taisuuden poikkeuksellinen vakavuus voi olla 

peruste kriminalisoinnille. Näin on varsinkin 
laittoman varojenjaon osalta, mitä ehdotettu 
rangaistussäännös koskee. 

Ehdotusta vastaavat erityiset rangaistus-
säännökset ovat osakeyhtiölain 25 luvun 
1 §:n 2 ja 4 kohdassa ja osuuskuntalain 
27 luvun 1 §:n 1 ja 3 kohdassa.  

Lakiin ei ehdoteta voimassa olevan lain 
27 §:n 2 momenttia viittaussäännöstä yritys- 
ja yhteisötietolakiin (244/2001) ilmoituksen 
laiminlyönnin rangaistavuudesta. Viittaus-
säännöksen poistamisesta huolimatta säätiön 
rekisteri-ilmoituksiin sovelletaan yritys- ja 
yhteisötietolain 19 §:n rangaistussäännöstä. 
Yritys- ja yhteisötietolain 19 §:n 1 momentin 
mukaan rekisteri-ilmoituksen antamisen lai-
minlyönnistä voidaan tuomita, jollei teko ole 
vähäinen tai teosta ole muualla laissa säädet-
ty ankarampaa rangaistusta, yritys- ja yhtei-
sötietoilmoituksen laiminlyönnistä sakkoon. 
Jos säätiö on rekisteröity kaupparekisteriin, 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennak-
koperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin, 
yritys- ja yhteisötietolain 19 §:n 2 momentin 
rangaistussäännöksen nojalla voidaan se, jo-
ka tahallaan jättää noudattamatta, mitä yritys- 
ja yhteisötietolain 15 §:ssä säädetään kirjeis-
sä ja lomakkeissa mainittavista tiedoista, 
tuomita lisäksi yritys- ja yhteisötunnuksen 
käytön laiminlyönnistä sakkoon.  

1 §. Säätiörikos. Pykälässä ehdotetaan sää-
dettäväksi säätiörikoksesta. Säätiörikos on 
rangaistava vain tahallisena tekona. Teko ei 
ole ehdotuksen mukaan rangaistava, jos se on 
vähäinen tai siitä on muualla laissa säädetty 
ankarampi rangaistus. 

Pykälän 1 kohdassa säädetty säätiörikosta 
koskeva rangaistussäännös koskee laissa ni-
menomaisesti säännellyn tilintarkastajan lau-
sunnon laatimista koskevien säännösten rik-
komista velkojiensuojaa loukaten. Säännös 
koskee sellaista tilintarkastajan lausuntoa, 
joka ehdotuksen 11 luvun 4 §:n mukaan an-
netaan sulautumiseen osallistuville säätiöille. 
Käytännössä lausunnolla on merkitystä lä-
hinnä toiminnallisten säätiöiden sulautumi-
sessa, kun sulautumiseen osallistuvien sääti-
öiden velkojat arvioivat sulautumisen vaiku-
tuksia. Lisäksi velkojiensuojamenettelyä so-
velletaan vastaanottavaan säätiöön vain, jos 
sulautuminen on omiaan vaarantamaan vas-
taanottavan säätiön velkojien maksun. Jos su-
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lautumiseen osallistuvilla säätiöillä on vain 
sellaisia vähäisiä velkojia, jotka eivät käy-
tännössä tutustu sulautuvien säätiöiden ta-
loudellista tilaa koskeviin tietoihin, tämä ote-
taan huomioon teon rangaistavuuden arvi-
oinnissa yleisten rikosoikeudellisten periaat-
teiden mukaisesti. Rangaistussäännös ei so-
vellu lausunnon pyytämisen laiminlyöntiin. 
Käytännössä sulautumismenettely ei etene, 
jos 11 luvun 7 §:ssä tarkoitettua lausuntoa ei 
toimiteta rekisteriviranomaiselle sulautumis-
suunnitelman rekisteröinti-ilmoituksen yh-
teydessä (11 luvun 7 §).    

Lausuntoon ei voida soveltaa rikoslain 
16 luvun 7 §:n säännöstä rekisterimerkintäri-
koksesta tai saman luvun 8 §:n säännöstä 
väärän todistuksen antamisesta viranomaisel-
le. Tällainen lausunto voidaan rinnastaa tilin-
tarkastuskertomukseen, jota koskevien sään-
nöstenrikkominen on säädetty rangaistavaksi 
tilintarkastuslaissa tilintarkastusrikoksena. 
Säätiölain nimenomaisten säännösten nou-
dattamisen lisäksi lausunto on tilintarkastus-
lain 1 ja 16 §:n mukaan laadittava hyvää ti-
lintarkastustapaa noudattaen. 

Perustamisilmoituksen sekä muutos- ja lo-
pettamisilmoituksen laiminlyömisestä sään-
nellään yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 
19 §:ssä. 

Pykälän 2 kohdan mukaan säätiörikoksena 
rangaistavaa on säätiön varojen jakaminen 
1 luvun 2 §:n 1 momentin vastaisesti säätiön 
varoja lähipiirille tai poiketen säätiön sään-
nöissä määrätystä tarkoituksesta tai toimin-
tamuodoista. Varojen jakamisella tarkoite-
taan yleisten yhteisöoikeudellisten periaattei-
den mukaisesti toimea, joka vähentää säätiön 
varoja tai lisää säätiön velkoja muuten kuin 
kaupallisin ehdoin (ilman liiketaloudellista 
perustetta — vrt. osakeyhtiölain 13 luvun 
1 §:n 3 momentti ja osuuskuntalain 16 luvun 
1 §:n 3 momentti). Laiton varojenjako voi ol-
la rangaistavaa myös muun rikosoikeudelli-
sen sääntelyn perusteella, kuten luotta-
musaseman väärinkäyttönä (rikoslain 36 lu-
vun 5 §) tai kavalluksena (rikoslain 28 luvun 
4—6 §).  

Kielletty varojenjako lähipiirille on käsitel-
ty 1 luvun 2 §:n perusteluissa. Säätiön johdon 
velvollisuus selvittää lähipiirisuhteen ole-
massaoloa ja säätiön puolesta tehtävän toi-
men tehtävän toimen merkitystä säätiön kan-

nalta on käsitelty 1 luvun 4 §:n perusteluissa. 
Rangaistavaa voivat olla lain ja sääntöjen 
vastaisesti lähipiirille annettujen avustusten 
lisäksi muut kokonaan tai osittain vastikkeet-
tomat toimet säätiön ja sen lähipiiriin kuulu-
van välillä. Lähipiiriin kuuluvilla tarkoitetaan 
kaikkia 1 luvun 8 §:ssä mainittuja ihmisiä, 
yhteisöjä ja säätiöitä. Tältä osin rangaistus-
säännöksen tarkoituksena on edistää säätiön 
säännöistä ilmenevän tarkoituksen toteutu-
mista siten, että estetään säätiön lähipiirin 
suosiminen säätiölaista ja säätiön säännöistä 
poikkeavalla tavalla.  

Rangaistussäännös ei lähtökohtaisesti so-
velleta silloin, kun 1 luvun 9 §:ssä tarkoitettu 
tukisäätiö tai sukusäätiö avustaa tai muuten 
jakaa varojaan sen säännöissä määrättyjen 
toimintamuotojen mukaisesti lainkohdassa ja 
säännöissään tarkoitetulle lähipiiriinsä kuu-
luvalle edunsaajalle. Tällaisessa säätiössä va-
rojenjako mainitulle lähipiirille voi olla ran-
gaistavaa lähinnä siinä tapauksessa, että tu-
kea annetaan muuten kuin säännöissä mää-
rättyjen toimintamuotojen mukaisesti, muille 
kuin säännöissä määrätyille lähipiiriin kuulu-
ville taikka avustuksia annettaessa edunsaajat 
asetetaan keskenään erilaiseen asemaan kuin 
mitä säännöissä on mahdollisesti määrätty. 
Tällöinkin rangaistavaa voi olla vain varojen-
jako säännöistä poiketen, koska säätiölaissa 
ei säädetä säännöissä määrättyjen edunsaaja-
tahojen yhdenvertaisesta kohtelusta.   

Kielletty varojenjako säätiön sääntöjen 
mukaisesta tarkoituksesta tai toimintamuo-
doista poiketen on käsitelty 1 luvun 2 ja 4 §:n 
perusteluissa. Käytännössä tällainen kielletty 
varojenjako voi ilmetä esimerkiksi avustuk-
sina tai muina kokonaan tai osittain vastik-
keettomina suorituksina muun kuin säännöis-
sä määrätyn tarkoituksen edistämiseksi taik-
ka sellaisina kokonaan tai osittain vastikkeet-
tomina suorituksina, joilla säännöissä laajak-
si määriteltyä tarkoitusta edistetään muuten 
kuin säännöistä ilmenevien toimintamuotojen 
kautta. Käytännössä säätiön säännöissä tar-
koitus ja toimintamuodot voidaan määritellä 
niin laajasti, että ne mahdollistavat hyvin laa-
ja-alaisen laillisen toiminnan. Sääntöjen tul-
kinta sallittujen toimintamuotojen osalta voi 
myös aikaa myöten muuttua siten kuin 1 lu-
vun perusteluissa on esitetty. Lain ja sääntö-
jen rikkomisen määrittelyyn, tahallisuuden 



 HE 166/2014 vp  
  

 

146

arviointiin ja muihin rangaistuksen määrää-
miseen vaikuttaviin seikkoihin sovelletaan 
yleisiä rikosoikeudellisia periaatteita. Tältä-
kin osin rangaistussäännöksen tarkoitus on 
edistää säätiön tarkoituksen toteutumista 
säännöissä määriteltyjen toimintamuotojen 
kautta. 

Ehdotettua erityistä rangaistussäännöstä ei 
sovelleta täysin vastikkeellisiin toimiin sääti-
ön ja lähipiiriin kuuluvan välillä eikä liike-
toiminnan muodostumiseen säätiön tarkoi-
tukseksi vaston 1 luvun 2 §:ssä kieltoa. Täl-
laiset toimet eivät täytä varojenjaon tunnus-
merkkejä. Toisaalta tällaiset toimet voivat ol-
la rangaistavia muun rikosoikeudellisen sään-
telyn, kuten luottamusaseman väärinkäytön, 
perusteella. Tällaiseen toimintaan sovelletaan 
myös 8 luvun säännöksiä vahingonkorvaus-
vastuusta ja 14 luvun säännöksiä säätiöiden 
valvonnasta. 

Varojenjaon laillisuuteen saattaa liittyä 
vaikeitakin säätiölain ja säätiön sääntöjen 
tulkintaan liittyviä kysymyksiä, minkä vuok-
si rangaistavuuden edellytyksiä arvioitaessa 
voi tulla sovellettavaksi esimerkiksi erehdys 
rangaistusvastuusta vapautumisen perusteena 
(rikoslain 4 luvun 2 §). Tämän vuoksi ran-
gaistavuuden ala ei välttämättä ole yhtä laaja 
kuin vahingonkorvausvelvollisuuden ala 
(8 luku). Rangaistussäännöstä sovellettaessa 
on myös otettava huomioon, kenen suojaksi 
säädettyjä säännöksiä ja määräyksiä laitto-
massa varojenjaossa on rikottu. Toisaalta 
rangaistussäännösten soveltaminen ei edelly-
tä, että intressitaholle olisi aiheutunut konk-
reettista vahinkoa. 

Rangaistusvastuu voi koskea laittomasta 
jaosta päättäneitä (yleensä hallituksen tai hal-
lintoneuvoston jäsenet) sekä jaon täytäntöön 
panneita (hallituksen jäsenet ja toimitusjohta-
ja). Näiden asema tekijänä, yllyttäjänä tai 
avunantajana arvioidaan tapauskohtaisesti ri-
kosoikeuden yleisten periaatteiden mukaan.         

Ehdotetun rangaistussäännöksen lisäksi 
säätiön toimintaan sovelletaan yleisiä rikos-
oikeudellisia rangaistussäännöksiä ja periaat-
teita. Esimerkiksi säätiössä ilmenevä luotta-
musaseman väärinkäyttö, kavallus ja petos 
(rikoslain 36 luvun 1—3 §) ovat rikoslain pe-
rusteella rangaistavia tekoja. Sovellettavaksi 
voivat tulla myös säätiön toimintaa koskevat 
rangaistussäännökset esimerkiksi kirjanpito-, 

vero- ja avustusrikoksista (rikoslain 39 luvun 
9 ja 10 §, 29 luvun 1—8 §). Vastaavasti ran-
gaistavuuden poistavaan teon vähäisyyteen 
sovelletaan rikosoikeuden yleisiä periaatteita. 

Ehdotus poikkeaa uudemmasta yhteisöoi-
keudellisesta lainsäädännöstä siten, että eh-
dotuksessa laittoman varojenjaon tunnus-
merkit on sidottu toimiin, joilla säätiön varo-
ja jaetaan säätiön tarkoituksesta tai toimin-
tamuodoista poikkeavasti. . Yhteisölainsää-
dännössä laittomana varojenjakona rangais-
tavaa on velkojien taikka osakkaiden tai jä-
senten aseman vaarantava varojenjako. Eh-
dotuksessa on otettu huomioon säätiöiden 
toiminnan erityispiirteet, jotka ovat säätiöille 
tyypillinen tarkoituksen toteuttaminen jaka-
malla varoja avustuksina tai tuottamalla mui-
ta etuja ulkopuolisille ja se, että lähtökohtai-
sesti säätiöllä ei ole sellaisia nimettyjä omis-
tajia ja jäseniä vastaavia edunsaajia, joilla 
olisi oikeus vaatia tiettyjä etuuksia säätiöltä 
ja jotka voisivat omin toimin puuttua lain tai 
sääntöjen vastaiseen toimintaan säätiössä 
esimerkiksi vaatimalla vahingonkorvausta 
lain ja sääntöjen rikkomisesta säätiölle aiheu-
tuvasta vahingosta. Laittoman varojenjaon 
rangaistavuus on tarpeen säätiöiden viran-
omaisvalvonnasta huolimatta. Varojenjaon 
osalta säätiövalvonta on käytännössä jälkikä-
teistä. 

2 §. Säätiörikkomus. Pykälässä säädetään 
säätiörikkomuksesta. Ehdotus sisältää voi-
massa olevan lain 27 §:n 1 momenttia vas-
taavan säännöksen ilmoituksen laiminlyön-
nistä. Säätiörikkomuksena säädetty teko on 
rangaistava tahallisesti tai törkeästä huoli-
mattomuudesta tehdyllä teolla. Teko ei ole 
rangaistava, jos se on vähäinen tai siitä on 
muualla laissa säädetty ankarampi rangaistus. 
Säätiörikkomuksesta voidaan tuomita sak-
koon.  

Säätiörikkomuksena ehdotetaan rangaista-
vaksi pykälän 1 momentin 1 kohdan nojalla 
kuolinpesän haltijan laiminlyönti ilmoittaa 
testamentista 2 luvun 7 §:n 1 momentin 
säännöksen mukaisesti tuomioistuimelle. 
Voimassa olevan lain 27 §:n 1 momentista 
poiketen laiminlyönti ei ole on rangaistava 
tavallisesta tai lievästä huolimattomuudesta. 

Momentin 2 kohdan mukaan se, joka tahal-
laan tai törkeästä huolimattomuudesta lai-
minlyö säätiölain mukaisen tilinpäätöksen tai 
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toimintakertomuksen laatimisen taikka laissa 
säädetyn selvityksen tekemisen, on tuomitta-
va säätiörikkomuksesta sakkoon. Säätiörik-
komuksesta voidaan tuomita myös silloin, jos 
säätiössä laiminlyödään 5 luvun 4 §:n mukai-
sen konsernitilinpäätöksen laatiminen. Ehdo-
tus vastaa uudempaa yhteisölainsäädäntöä 
(esimerkiksi osakeyhtiölain 25 luvun 2 §:n 
1 momentin 4 kohta). Ehdotuksen tarkoitus 
on yhdenmukaistaa rajoitetulla vastuulla toi-
miviin yksityisiin oikeushenkilöihin sovellet-
tavaan lainsäädäntöön perustuvan tiedonan-
tovelvollisuuden rikkomisen rangaistusseu-
raamuksia.   

Jos tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
konsernitilinpäätöksen laatimisessa rikotaan 
kirjanpitolain säännöksiä, samanaikaisesti 
voi tulla sovellettavaksi myös rikoslain 
30 luvun 9 §:ssä säädetty kirjanpitorikos, jos-
sa säännellään kirjanpitolainsäädännön mu-
kaisten velvoitteiden rikkomisesta. 

 
 

IV OSA Sulautuminen ja purkautumi-
nen 

11 luku Sulautuminen 

Luvussa säädetään säätiön sulautumisesta. 
Luvun 1 §:ssä määritetään sulautumisen 
edellytykset ja 2 §:ssä sulautumisen toteut-
tamistavat, 3 ja 4 §:ssä säädetään sulautumis-
suunnitelmasta ja siihen liittyvästä tilintar-
kastajan lausunnosta, 5 ja 6 §:ssä sulautumi-
sesta päättämisestä, 7 §:ssä sulautumissuun-
nitelman rekisteröimisestä, 8 ja 9 §:ssä vel-
kojiensuojamenettelystä, 10 §:ssä sulautumi-
sen täytäntöönpanoilmoituksesta, 11 §:ssä 
sulautumisen rekisteröinnin edellytyksistä, 
12 §:ssä sulautumisen oikeusvaikutuksista, 
13 §:ssä lopputilityksestä ja 14 §:ssä sulau-
tumisen peruuntumisesta. 

Olennaisia muutoksia voimassa olevan lain 
sulautumista koskeviin 17 a—c §:iin nähden 
ovat mahdollisuus määrätä säännöissä säätiö-
tä perustettaessa sulautumisen edellytyksistä 
laissa säädetystä toisin (ehdotuksen 1 §:n 
2 momentti), tytäryhteisösulautumisen mah-
dollistaminen (ehdotuksen 1 §:n 4 momentti) 
sekä sulautumista koskevan sääntelyn tarken-
taminen monelta osin. Sulautumiseen liittyvä 
sääntely ehdotetaan muutettavaksi vastaa-

maan soveltuvin osin uudempaa yksityisiä 
yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä.  

Voimassa olevaa lakia vastaavasti sulau-
tuminen käsittää edelleen neljä vaihetta. En-
simmäisessä vaiheessa laaditaan sulautumis-
suunnitelma (voimassa olevassa laissa sopi-
mus) ja tehdään sulautumista koskevat pää-
tökset säätiöissä (3—6 §). Toisessa vaiheessa 
rekisteröidään sulautumissuunnitelma (7 §), 
mikä voimassa olevassa laissa vastaa sulau-
tumisluvan hakemista Patentti- ja rekisteri-
hallitukselta. Kolmannessa vaiheessa on vel-
kojiensuojamenettely, mikä ehdotetaan siir-
rettäväksi tuomioistuimesta Patentti- ja rekis-
terihallitukselle (8—9 §). Neljännessä vai-
heessa rekisteröidään sulautuminen (10—
11 §). Voimassa olevasta laista poiketen eh-
dotetaan, että sulautuvien säätiöiden on laa-
dittava lopputilitys, joka toimitetaan Patentti- 
ja rekisterihallitukselle (13 §). Ehdotuksessa 
ei esitetä muutettavaksi voimassa olevan lain 
periaatetta, että säätiön sulautumisessa ei 
makseta sulautumisvastiketta. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että sulautumiselta ei enää edellytetä, 
että tarkoituksen toteutuminen sulautumisen 
johdosta olennaisesti paranisi. Sulautumisen 
edellytyksenä on ehdotuksen mukaan edel-
leen se, että sulautumiseen osallistuvien sää-
tiöiden tarkoitukset ovat olennaisesti saman-
kaltaisia. Voimassa olevasta laista poiketen 
perustaja voi säätiötä perustettaessa määrätä 
säännöissä sulautumisen edellytyksistä toisin. 
Muutoksen johdosta perustajalla on parem-
min mahdollisuus varautua toimintaympäris-
tön muutoksiin ja säätiön toiminnan uudel-
leenorganisoimista edellyttäviin tarpeisiin. 
Perustaja voi säännöissä asettamillaan mää-
räyksillä tosiasiallisesti myös mahdollistaa 
olemassa olevan säätiön tarkoituksen toteut-
tamisen lakkauttamisen sallimalla sulautumi-
sen olennaisesti eri tarkoitusta edistävään 
säätiöön. Säätiöiden toimintavapauden li-
säämisen ohessa ehdotuksessa on pyritty suo-
jaamaan rahoittajien luottamusta siihen, mi-
hin säätiön varoja käytetään.  

Sulautuminen voidaan voimassa olevaa la-
kia vastaavasti toteuttaa joko absorptiosulau-
tumisena tai kombinaatiosulautumisena. Eh-
dotuksessa esitetään, että säätiöt voivat to-
teuttaa myös tytäryhteisösulautumisen, jolla 
luodaan mahdollisuus purkaa tarpeettomaksi 
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osoittautuneita konsernirakenteita. Tytäryh-
teisösulautumisessa sulautumiseen osallistu-
vien säätiöiden tulee omistaa kokonaan su-
lautuvan yhtiön osakkeet sekä optio-oikeudet 
ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oi-
keudet, jotka määritellään osakeyhtiölain 
10 luvussa. Vastaavin edellytyksin säätiöön 
voi sulautua sen tytärasunto-osakeyhtiö,  
-osuuskunta ja keskinäinen kiinteistöosake-
yhtiö. Muutoin tytäryhteisösulautumisen ai-
neellisten säännösten osalta viitataan osake-
yhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin ja 
osuuskuntalakiin. 

Sulautumisen rekisteröinnin osalta ehdote-
taan siirtymistä lupamenettelystä rekisteröin-
timenettelyyn. Ilmoitusten käsittelyn yhtey-
dessä viranomainen tarkistaa, että sulautumi-
selle on laissa ja säätiön säännöissä säädetyt 
edellytykset ja sulautuminen on suoritettu 
laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen. 
Sulautumismenettely vastaa pääosin voimas-
sa olevaa lakia.  

Ehdotetun voimaanpanolain 11 §:n mukaan 
säätiöiden sulautumiseen sovelletaan vanhaa 
lakia, jos sulautumislupaa koskeva hakemus 
jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle en-
nen uuden lain voimaantuloa. Säätiöt voivat 
ehdotuksen mukaan lain vahvistamisen jäl-
keen, mutta ennen sen voimaantuloa päättää 
noudattaa säätiöiden sulautumisessa uutta la-
kia. Sulautumissuunnitelma voidaan ilmoit-
taa rekisteröitäväksi ennen uuden lain voi-
maantuloa, mutta se voidaan rekisteröidä 
vasta, kun uusi laki on tullut voimaan. 

Ehdotetussa sulautumisen sääntelyssä on 
otettu huomioon se, miten säätiöiden tarkoi-
tus poikkeaa osakeyhtiön tarkoituksesta. 
Myös säätiön varallisuus voi poiketa osake-
yhtiön varallisuudesta siten, ettei varoille 
voida määritellä käypää arvoa yritysvaralli-
suutta vastaavasti, eikä säätiössä jaottelulla 
sidottuun ja muuhun omaan pääomaan ole 
vastaavaa merkitystä kuin osakeyhtiössä. 
Toisaalta säätiö voi olla toiminnallinen tai 
sillä voi muuten olla samankaltainen pää-
omarakenne kuin osakeyhtiöllä, koska säätiö 
voi myös harjoittaa taloudellista toimintaa, 
sijoitus- ja liiketoiminta mukaan lukien, ja 
velkaantua. 

1 §. Sulautuminen. Pykälässä säädetään 
säätiön sulautumisen perusmääritelmästä ja 
sulautumisen edellytyksistä. Säätiöllä ei ole 

omistajia, joten voimassa olevaa lakia vas-
taavasti säätiöiden sulautumisessa ei makseta 
sulautumisvastiketta. 

Pykälän 1 momentin mukaan säätiö voi su-
lautua toiseen Suomessa rekisteröityyn sääti-
öön. Säätiön sulautuessa toiseen säätiöön sen 
varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle sääti-
ölle. Säätiöiden sulautumiselta edellytetään 
voimassa olevan lain 17 a §:ää vastaavasti, 
että sulautumiseen osallistuvien säätiöiden 
tarkoitukset ovat olennaisesti samankaltaisia. 
Sulautuminen ei edellytä säätiöiden toimin-
tamuotojen eikä hallinnon samankaltaisuutta. 
Tarkoitusten samankaltaisuutta edellytetään 
absorptiosulautumisessa sulautuvilta säätiöltä 
ja vastaanottavalta säätiöltä. Säätiön tarkoi-
tuksen muuttamista koskevan 6 luvun 2 §:n 
sääntelyn huomioon ottamiseksi edellytetään 
lisäksi, että vastaanottavaan säätiöön sovel-
lettavat tarkoituksen muuttamisen edellytyk-
set ovat samanlaiset kuin sulautuvassa sääti-
össä. Kombinaatiosulautumisessa sulautuvi-
en säätiöiden tarkoitusten tulee olla olennai-
sesti samankaltaisia samoin kuin perustetta-
van uuden säätiön tarkoituksen sulautuviin 
säätiöihin nähden. Rekisteriviranomainen 
valvoo sulautumisen tarkoitusten samankal-
taisuuteen liittyvän edellytyksen täyttymistä. 

Ehdotuksen mukaan säätiöiden sulautumi-
nen ei edellytä enää tarkoituksen toteutumi-
sen olennaista paranemista. Käytännössä tar-
koitusten toteutumisen olennainen paranemi-
nen ei ole estänyt suurien ja toimivien sääti-
öiden sulautumista, joten edellytys on jäänyt 
muodolliseksi sulautumisen edellytykseksi. 

Säännöissä voidaan voimassa olevaa lakia 
vastaavasti asettaa lisäedellytyksiä sulautu-
miselle. Voimassa olevasta laista poiketen 
pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi siitä, että säännöissä voidaan myös lie-
ventää lain asettamaa vaatimusta sulautumi-
selle. Perustaja voi säätiötä perustettaessa 
säännöissä määrätä sulautumisen edellytyk-
sistä laissa säädetystä poikkeavasti. Muutok-
sen johdosta perustajalla on paremmin mah-
dollisuus varautua toimintaympäristön muu-
toksiin ja säätiön toiminnan uudelleenorgani-
soimista edellyttäviin tarpeisiin. Säännöissä 
voidaan esimerkiksi määrätä, että sulautumi-
nen ei edellytä tarkoitusten samankaltaisuutta 
sulautuvilta säätiöiltä tai että sulautuminen 
toiseen säätiöön on mahdollista, jos perustaja 
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antaa suostumuksen sulautumiselle. Jos pe-
rustaja on säätiötä perustettaessa asettanut 
sulautumiselle määrättyjä edellytyksiä, näitä 
sääntömääräyksiä voidaan muuttaa toimieli-
men jäsenten yksimielisellä päätöksellä, jol-
lei perustaja ole säätiötä perustettaessa sään-
nöissä muuta määrännyt. Perustaja voi esi-
merkiksi määrätä, että sulautumisen edelly-
tyksiä koskeva sääntöjen muutos edellyttää 
määrättyä enemmistöä tai että sääntöjä ei voi 
tältä osin muuttaa. Kieltoa muuttaa tällaista 
määräystä ei voi kiertää siten, että sääntöjä 
muuttamalla poistetaan kielto muuttaa sään-
töjä, minkä jälkeen muutetaan varsinaista pe-
rustajan asettamaa määräystä. Sulautumisen 
edellytyksiä koskevaa sääntömääräystä ei voi 
lisätä eikä sitä voi muuttaa säätiön toiminnan 
aikana muuten kuin poistamalla määräys 
säännöistä. 

Säätiön säännöissä voidaan asettaa pakot-
tavia määräyksiä säätiön toimintaan liittyen. 
Tällaiset määräykset voidaan asettaa pysy-
viksi siten, että niitä ei voi säätiön perustami-
sen jälkeen muuttaa. Tällaisia pakottavia 
sääntömääräyksiä ei voi kiertää sulauttamalla 
säätiö toiseen säätiöön, johon pakottavia 
sääntöjen määräyksiä ei sovelleta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tarkoituk-
sessa määrätyn tahon oikeudesta säätiöiden 
sulautumisessa. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä. Säännöksellä pyri-
tään suojaamaan perustajan tahdon toteutu-
mista tarkoituksessa yksilöidyn tahon toi-
minnan edistämiseksi. 

Säätiön tarkoituksena voi olla säännöissä 
yksilöidyn henkilön, joko ihmisen tai oikeus-
henkilön tukeminen tai toiminnan edistämi-
nen. Jos säätiön tarkoituksena on määrätyn 
edunsaajan talouden tai toiminnan tukemi-
nen, säätiön sulautuminen edellyttää edun-
saajan suostumusta. Edunsaajan oikeuksia ei 
voi muuttaa sulauttamalla säätiö toiseen sää-
tiöön, jollei edunsaaja anna suostumusta su-
lautumiseen. Jotta edunsaajalla olisi tällainen 
oikeus, edunsaaja tulee olla selkeästi määri-
telty säätiön säännöissä. Esimerkiksi laajalla 
tai tarkemmin yksilöimättömällä edunsaaja-
ryhmällä tai näiden etujärjestöillä ei ole py-
kälässä säädettyä oikeutta. Edunsaaja tulee 
olla määrätty tarkoituksessa, joten esimerkik-
si toteuttamistavoissa määrätyllä edunsaajalla 
ei ole momentissa säädettyä oikeutta. Tapa-

uksesta riippuen suostumusta voidaan edel-
lyttää myös vastaanottavan säätiön edunsaa-
jalta. Perustaja voi myös säätiötä perustetta-
essa määrätä säännöissä, että sulautuminen ei 
edellytä edunsaajan suostumusta. Jos perus-
taja ei ole asettanut määräystä säätiötä perus-
tettaessa, sääntöjä voidaan ehdotuksen 6 lu-
vun 1 §:n 3 momentin mukaan muuttaa, jos 
tarkoituksessa määrätty taho antaa sääntöjen 
muutokselle suostumuksen. 

2 §. Sulautumisen toteuttamistavat. Pykä-
län 1 momentissa säädetään kahden tai use-
amman säätiön sulautumisen vaihtoehtoisista 
toteuttamistavoista, joita ovat absorptiosulau-
tuminen ja kombinaatiosulautuminen. Ehdo-
tus vastaa voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentissa määritellään tytär-
yhteisösulautuminen. Tytäryhteisösulautumi-
sessa sulautumiseen osallistuva yksi tai use-
ampi säätiö omistaa kaikki sulautuvan osa-
keyhtiön, asunto-osakeyhtiön, keskinäisen 
kiinteistöosakeyhtiön tai osuuskunnan tai su-
lautuvien yhtiöiden ja osuuskuntien osakkeet, 
mahdolliset optio-oikeudet ja muut osakkei-
siin oikeuttavat erityiset oikeudet sekä osuu-
det ja osuuksiin oikeuttavat optio-oikeudet ja 
muut oikeudet. Muita osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia ovat esimerkiksi osakeyh-
tiölain (624/2006) 10 luvun 1 §:n mukaiset 
oikeudet, jotka antavat oikeuden maksua vas-
taan saada uusia osakkeita tai yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita. Tytäryhteisösulautu-
misessa voi olla mukana useita yhtiöitä ja 
osuuskuntia, joissa yhtiöt ja osuuskunnat 
voivat myös omistaa osittain toistensa osak-
keita ja osuuksia. Tytäryhteisösulautumista ei 
voi toteuttaa siinä tapauksessa, että muu kuin 
sulautumiseen osallistuva säätiö tai yhteisö 
omistaa sulautuvien yhtiöiden ja osuuskunti-
en osakkeita ja osuuksia. Toisaalta tytäryh-
teisösulautumista ei estä se, että sulautuvalla 
yhtiöllä tai osuuskunnalla on hallussaan omia 
osakkeita tai osuuksia. 

Tytäryhteisösulautumisen salliminen on 
tarpeen, jotta säätiö voi purkaa tarpeettoman 
konsernirakenteen. Ehdotuksen mukaan sää-
tiö voi tietyin edellytyksin harjoittaa sellaista 
sijoitus- ja liiketoimintaa ja muuta varainhoi-
toa, jota se voi harjoittaa myös omistamansa 
yhtiön kautta (1 luvun 5—7 §). Tämän vuok-
si on tarpeen sallia ja säännellä tytäryhtiösu-
lautuminen.  
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Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan selventä-
vää säännöstä, jonka mukaan sulautuvasta ja 
vastaanottavasta säätiöstä käytetään myö-
hemmin laissa määritystä sulautumiseen 
osallistuvat säätiöt. Vastaanottavalla säätiöllä 
tarkoitetaan sekä olemassa olevaa säätiötä et-
tä perustettavaa uutta säätiötä. 

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan viittaus-
säännöstä, jonka mukaan tytäryhteisösulau-
tumiseen sovelletaan, mitä osakeyhtiölain 
16 luvussa ja asunto-osakeyhtiölain 19 lu-
vussa säädetään tytäryhtiösulautumisesta su-
lautuvan tytäryhtiön osalta. Tytärosuuskun-
nan sulautumista koskee vastaavasti, mitä 
osuuskuntalain 20 luvussa säädetään. 

3 §. Sulautumissuunnitelma. Pykälässä 
säädetään sulautumissuunnitelman (voimassa 
olevassa laissa sulautumissopimus) sisällöstä. 
Voimassa olevassa laissa ei ole absorp-
tiosulautumisen osalta määräyksiä sulautu-
missopimuksesta. Kombinaatiosulautumises-
sa sulautumissopimukseen sovelletaan voi-
massa olevan lain 17 c §:n 1 momentin mu-
kaan säädekirjaa koskevia säännöksiä. Ehdo-
tettu sulautumissuunnitelman vähimmäissi-
sältö vastaa soveltuvin osin uudemmassa yk-
sityisiä yhteisöjä koskevassa lainsäädännössä 
säädettyjä vaatimuksia. Sulautumissuunni-
telmasta on ehdotuksen mukaan käytävä ilmi 
sulautumiseen osallistuvien säätiöiden, tar-
koituksissa yksilöityjen edunsaajien ja velko-
jien kannalta keskeiset tiedot, joiden perus-
teella eri osapuolet voivat arvioida sulautu-
mista ja sitä, haluavatko he vedota laissa 
määrättyihin keinoihin estää sulautuminen. 
Sulautumissuunnitelmaan voi ehdotuksessa 
säädetyn lisäksi sisällyttää myös muita sulau-
tumiseen liittyviä tietoja ja ehtoja. 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
sulautumissuunnitelman allekirjoittavat py-
kälän 1 momentin mukaan sulautumiseen 
osallistuvien säätiöiden hallitukset, jotka vas-
taavat sulautumissuunnitelman tekemisestä ja 
sen tietojen oikeellisuudesta. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan su-
lautumissuunnitelmassa on mainittava sulau-
tumiseen osallistuvien säätiöiden nimet, Y-
tunnukset ja kotipaikat. Kombinaatiosulau-
tumisessa perustettavalla uudella säätiöllä ei 
sulautumissuunnitelmaa allekirjoitettaessa 
ole vielä Y-tunnusta, joten tältä osin vaati-
mus ei koske perustettavaa uutta säätiötä. 

Momentin 2 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmassa on esitettävä selvitys sulau-
tumisen syistä. Selvityksellä saattaa olla vai-
kutusta vastaanottavan säätiön, säännöissä 
yksilöityjen edunsaajien sekä velkojien arvi-
oidessa sulautumisen vaikutusta omaan ase-
maansa.  

Momentin 3 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmasta on käytävä ilmi ehdotus vas-
taanottavan säätiön uusiksi säännöiksi, jos 
absorptiosulautumisen yhteydessä päätetään 
vastaanottavan säätiön sääntöjen muutokses-
ta. Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-
suunnitelmasta on käytävä ilmi perustettavan 
säätiön säännöt. Säännöt voidaan käydä läpi 
sulautumissuunnitelmassa tai ehdotus muute-
tuista ja uusista säännöistä voidaan liittää su-
lautumissuunnitelmaan. Sulautumissuunni-
telman hyväksymisellä hyväksytään samalla 
absorptiosulautumisessa vastaanottavan sää-
tiön sääntöjen muutos ja kombinaatiosulau-
tumisessa perustettavan säätiön säännöt. 

Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-
suunnitelmasta on lisäksi käytävä ilmi, miten 
perustettavan säätiön ensimmäiset hallituk-
sen jäsenet ja tilintarkastajat valitaan. Jos 
säätiöllä on sääntöjen mukaan hallintoneu-
vosto, on sulautumissuunnitelmassa mainit-
tava myös se, miten hallintoneuvoston jäse-
net valitaan. Jos sulautumissuunnitelmassa 
on nimetty ensimmäisen toimielimen jäsenet, 
sulautumissuunnitelmassa voidaan myös 
määrätä siitä, miten valintaa täydennetään, 
jos joku nimetyistä toimielimen jäsenistä 
luopuu tehtävästään ennen kuin uusi säätiö 
on rekisteröity säätiörekisteriin. Jos sulautu-
missuunnitelmassa ei ole valittu tai mainittu, 
miten toimitusjohtaja valitaan taikka miten 
hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjoh-
taja valitaan, valinta voidaan tehdä lain ja pe-
rustettavan uuden säätiön sääntöjen määrää-
mällä tavalla perustettavan uuden säätiön 
toimesta ennen sulautumisen täytäntöön-
panoilmoitusta. Valitut toimielimen jäsenet 
rekisteröidään säätiörekisteriin sulautumisen 
täytäntöönpanoilmoituksella. 

Momentin 4 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmasta on käytävä ilmi, mikä osa su-
lautuvan säätiön varoista merkitään vastaan-
ottavan säätiön peruspääomaan ja mikä muu-
hun oman pääoman erään. Kombinaa-
tiosulautumisessa uuden säätiön perustami-
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nen edellyttää, että tämän luvun 1 §:ssä ja 
säätiön säännöissä määrätyt sulautumisen 
edellytykset täyttyvät, joten sulautumissuun-
nitelmassa ei edellytetä 2 luvun 4 §:ssä sää-
dettyjä toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa ja 
talousarviota uuden säätiön perustamiselle. 

Momentin 5 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmasta on käytävä ilmi selvitys su-
lautuvan säätiön varoista ja veloista ja niiden 
arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja su-
lautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vas-
taanottavan säätiön taseeseen sekä sulautu-
miseen sovellettavista kirjanpidollisista me-
netelmistä. Koska sulautuminen tapahtuu 
vasta usean kuukauden jälkeen sulautumis-
suunnitelman laatimisesta, sulautumissuunni-
telmassa ei voida antaa tarkkaa selvitystä sii-
tä, miten sulautuminen vaikuttaa vastaanot-
tavan säätiön taseeseen. Tältä osin suunni-
telmassa on esitettävä arvio sulautumisen 
vaikutuksesta. Tilintarkastajan on 4 §:n mu-
kaan annettava sulautumiseen osallistuville 
säätiöille lausunto mainitusta selvityksestä. 

Käytännössä säätiöllä voi olla muutakin 
omaa pääomaa kuin peruspääoma ja säätiön 
säännöissä voidaan määrätä erikseen säätiön 
peruspääoman käytöstä (esimerkiksi, että 
toimintaan saa käyttää vain pääoman tuottoa, 
ei pääomaa). Käytännössä säätiöt soveltavat 
vaihtelevasti kirjanpidollisia menetelmiä.  
Voi olla esimerkiksi niin, että sulautuvan 
säätiön toimintaan käytettävät varat on mer-
kitty sen taseeseen siihen poistamattoman 
hankintamenon määrään, joka varoilla on ol-
lut varojen alkuperäisen luovuttajan taseessa 
tai perintöverotuksessa, ja sulautuvan säätiön 
hallussa varoilla ei ole käytännössä ollut täl-
laista taloudellista arvoa esimerkiksi säätiötä 
koskevan hoitovelvoitteen vuoksi. Myös 
esimerkiksi sulautuvien säätiöiden samanlai-
sen sijoitusvarallisuuden arvostusperiaatteet 
voivat olla käytännössä erilaisia (hankinta-
meno tai käypä arvo). 

Momentin 6 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmasta on käytävä ilmi ehdotus su-
lautumiseen osallistuvien säätiöiden oikeu-
desta päättää muista kuin tavanomaiseen 
toimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka 
vaikuttavat niiden omaan pääoman. Tällaisia 
päätöksiä voivat olla esimerkiksi poikkeuk-
sellinen varojen jakaminen, päätös myydä 
osa säätiön omaisuudesta tai liiketoiminnasta 

taikka omaisuuden rakenteen vaihtaminen. 
Normaali säätiön sääntömääräisen toiminnan 
harjoittaminen ei kuulu kyseisen kohdan pii-
riin. 

Momentin 7 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmassa on annettava selvitys sulau-
tumiseen osallistuvien säätiöiden omaisuu-
teen kohdistuvista yrityskiinnityslaissa 
(634/1984) tarkoitetuista yrityskiinnityksistä. 
Jos säätiö harjoittaa elinkeinotoimintaa, sää-
tiö on ilmoitettava kaupparekisterilain 
(129/1979) mukaan kaupparekisteriin. Kaup-
parekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan 
omistaman elinkeinotoimintaan kuuluva ir-
tain omaisuus voidaan kiinnittää ja sen hal-
lintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuu-
deksi siten kuin yrityskiinnityslaissa 
(634/1984) on säädetty. Jos sulautumiseen 
osallistuvien säätiöiden omaisuuteen kohdis-
tuu mainitun mukaisesti yrityskiinnityksiä, 
sulautumissuunnitelmassa on annettava selvi-
tys yrityskiinnityksistä. Jos usealla sulautu-
miseen osallistuvalla on yrityskiinnityksiä, 
kiinnitysten keskinäisestä etuoikeudesta on 
sovittava ennen sulautumisen täytäntöönpa-
noa 11 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Momentin 8 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmassa on oltava ehdotus sulautumi-
sen täytäntöönpanon suunnitelluksi rekiste-
röintiajankohdaksi. Sulautumisen viivästy-
minen arvioidusta aikataulusta ei ole rekiste-
röinnin este. Sulautumissuunnitelman osa-
puolet voivat vedota sopimuksen mukaiseen 
suunniteltuun aikatauluun keskinäisissä suh-
teissa yleisten sopimusoikeudellisten periaat-
teiden mukaisesti. Sulautumisen täytäntöön-
panon suunnitellun rekisteröintiajankohdan 
lisäksi sulautumissuunnitelmassa voidaan 
määrätä esimerkiksi ajankohdasta, josta läh-
tien säätiöt toimivat yhteiseen lukuun. Sääti-
öiden kirjanpidot on kuitenkin pidettävä eril-
lään siihen asti, kunnes sulautumisen täytän-
töönpano on rekisteröity. 

Momentin 9 kohdan mukaan sulautumis-
suunnitelmassa voidaan sopia myös muista 
sulautumiseen liittyvistä seikoista ja ehdois-
ta. Säännös ei estä sulautumissuunnitelman 
ulkopuolisten sulautumista koskevien sopi-
musten laatimista. 

Pykälän 3 momentin mukaan sulautumis-
suunnitelma korvaa kombinaatiosulautumi-
sessa säätiön perustamiskirjan. Perustettavan 
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vastaanottavan säätiön ensimmäisen tilikau-
den voi määrittää säännöissä tai sulautumis-
suunnitelmassa vastaavalla tavalla kuin mitä 
perustamisesta säädetään. Tilikauden määrit-
telyssä on otettava huomioon myös kirjanpi-
tolain säännökset tilikauden pituudesta. 

4 §. Tilintarkastajan lausunto. Pykälän 
1 momenttiin ehdotetaan säännöstä tilintar-
kastajan nimeämisestä ja tilintarkastajan vel-
vollisuudesta antaa sulautumiseen osalliselle 
säätiölle lausunto sulautumiseen liittyen edel-
lä 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta 
selvityksestä. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä, joka vastaa uudempaa 
yksityisiä yhteisöjä koskevaa sääntelyä.  Ti-
lintarkastajan lausunnolla voi olla merkitystä 
lähinnä sulautumiseen osallistuvan toisen 
säätiön johdon tiedonsaannin varmistamisen 
kannalta sekä vastaanottavan säätiön velko-
jiensuojan kannalta. Lausunnolla voi olla 
merkitystä myös säätiövalvonnan kannalta, 
kun valvontaviranomainen arvioi, miten su-
lautuminen vaikuttaa siihen, missä määrin 
sulautuvan säätiön varoja käytetään jatkossa 
sen säännöissä määrättyyn tarkoitukseen. 
Toisaalta lausunnolle ei ole vastaavaa omis-
tajien tiedonsaannin varmistamistarvetta kuin 
osakeyhtiöissä.  

Tilintarkastajia voidaan valita yksi tai use-
ampi. Valittavien tilintarkastajien tulee olla 
kaikkien sulautumiseen osallistuvien säätiöi-
den hallitusten hyväksymiä. Valittava tilin-
tarkastaja voi olla jonkin sulautumiseen osal-
listuvan säätiön tilintarkastaja tai muu hy-
väksytty tilintarkastaja. Lausunnon tarkoituk-
sena on varmentaa se, että sulautumissuunni-
telmassa annetut tiedot sulautumisen vaiku-
tuksesta vastaanottavan säätiön varallisuu-
teen ja toimintaan ovat oikeita ja riittäviä. 

Tilintarkastajan on pykälän 2 momentin 
mukaan arvioitava, onko sulautuminen omi-
aan vaarantamaan vastaanottavan säätiön 
velkojen maksun. Vastaanottavan säätiön 
velkojat saavat 8 §:n mukaan sulautuvan sää-
tiön velkojan oikeudet, jos sulautuminen on 
tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan säätiön velko-
jen maksun. Sulautuminen voi olla omiaan 
vaarantamaan vastaanottavan säätiön velko-
jen maksun, jos esimerkiksi sulautumisessa 
vastaanottavalle säätiölle siirretään varalli-
suutta, johon kohdistuu merkittävän suurui-

nen velka tai korjausvelan riski taikka vas-
taanottavalle säätiölle siirtyvä liiketoiminta 
on tappiollista. 

5 §. Sulautumisesta päättäminen. Sulautu-
vassa säätiössä päätös tehdään pykälän 
1 momentin mukaan siten kuin tarkoituksen 
muuttamisesta on säädetty. Säännös vastaa 
sisällöltään voimassa olevan lain 17 a §:n 
1 momenttia. Jos sulautuvan säätiön osalta 
on käsillä 6 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu tilanne, saman pykälän 5 momentin 
mukaan päätös tehdään yksinkertaisella 
enemmistöllä ja muussa tapauksessa kolmen 
neljäsosan määräenemmistöllä. Tarkoituksen 
muuttamisesta säädetään ehdotuksen 6 luvun 
2 §:ssä.  Säätiön säännöissä voidaan muuttaa 
päätöksenteolle laissa asetettuja vaatimuksia.  

Säätiön perustamisvaiheessa säännöissä 
voidaan määrätä sekä lievemmistä että anka-
rammista päätöksentekoa koskevista menet-
telytavoista. Perustamisen jälkeen tällainen 
määräys voidaan vain poistaa 6 luvun 2 §:n 
5 momentin mukaan sääntöjen muuttamisesta 
päättävän säätiön toimielimen kaikkien jä-
senten yksimielisellä päätöksellä. Säätiön 
toiminnan aikana sääntöihin ei voi ottaa mää-
räystä sulautumisen edellytysten lieventämi-
sestä tai tiukentamisesta.  

Vastaanottavassa säätiössä sulautumisesta 
päätetään pykälän 2 momentin mukaan siten 
kuin sääntöjen muuttamisesta on säätiössä 
säädetty. Säännös vastaa voimassa olevaa la-
kia. Sääntöjen muuttamisesta säädetään eh-
dotuksen 6 luvun 1 §:ssä. Vastaanottavassa 
säätiössä voidaan säännöissä määrätä sekä 
lievemmistä että ankarammista päätöksente-
koa koskevista menettelytavoista. Päätökseltä 
on tällöinkin aina edellytettävä, että sitä on 
kannattanut yli puolet läsnä olevista toimie-
limen jäsenistä. 

Sulautumissuunnitelman hyväksymisellä 
päätetään samalla sääntöjen muuttamisesta 
vastaanottavassa säätiössä. Jos sulautumisen 
yhteydessä muutetaan säätiön tarkoitusta,  
päätökseen sääntöjen muuttamisesta sovelle-
taan 6 luvun 2 §:n säännöksiä vastaanottavan 
säätiön tarkoituksen muuttamisesta.  

6 §. Kokouskutsu. Lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännös kutsusta kokoukseen, jossa 
sulautumisesta päätetään. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Ehdotuk-
sessa säädetyistä muotovaatimuksista voi-
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daan poiketa, jos kaikki päätöstä tekevän 
toimielimen jäsenet hyväksyvät muotomää-
räyksistä poikkeamisen. Pykälän 1 momentin 
mukaan päätöstä sulautumisesta ei saa tehdä, 
jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. Ko-
kouskutsu laaditaan ja toimitetaan muutoin 
siten, kuin asianomaisen toimielimen koolle 
kutsumisesta on säätiön säännöissä tai laissa 
säännelty. 

Kun kokouksessa päätetään sulautumisesta 
ja sulautumissopimuksen hyväksymisestä, on 
kutsuun liitettävä pykälän 2 momentin mu-
kaan vähintään luonnos sulautumissuunni-
telmasta ja 4 §:ssä säädetystä tilintarkastajan 
lausunnosta. Päätöksentekijöille on normaa-
lin huolellisuusvelvoitteen mukaisesti toimi-
tettava päätöksen tekemiseksi riittävät muut 
asiakirjat ja selvitykset. 

7 §. Sulautumissuunnitelman rekisteröinti. 
Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
lupamenettelystä sulautumisen yhteydessä 
luovutaan ja menettely rekisteriviranomai-
sessa muutetaan ilmoitusmenettelyksi. Pykä-
lässä säädetään sulautumissuunnitelman re-
kisteröinnistä. 

Voimassa olevaa lakia vastaavasti sulau-
tumissuunnitelma on rekisteröitävä pykälän 
1 momentin mukaan neljän kuukauden kulu-
essa siitä, kun sulautumiseen osallistuvissa 
säätiöissä on päätetty sulautumissuunnitel-
man hyväksymisestä. Määräajan kuluminen 
alkaa siitä, kun viimeinen sulautumiseen 
osallistuva säätiö on tehnyt sulautumista ja 
sulautumissopimuksen hyväksymistä koske-
van päätöksen. Määräaika on ehdoton, eikä 
sitä voi pidentää. Sulautumissuunnitelmaa 
koskevaan rekisteröinti-ilmoitukseen on lii-
tettävä 1 §:n 3 momentissa säännelty tarkoi-
tuksessa määrätyn tahon suostumus, 4 §:ssä 
säännelty tilintarkastajan lausunto sekä kaik-
kien sulautumiseen osallistuvien säätiöiden 
asianomaisen toimielimen päätökset sulau-
tumisesta ja sulautumissuunnitelman hyväk-
symisestä. 

Jos absorptiosulautumisessa on sulautumis-
suunnitelmassa sovittu vastaanottavan sääti-
ön sääntöjen muuttamisesta, muutetut sään-
nöt on otettava joko sulautumissuunnitel-
maan tai sen liitteeksi. Sulautumisen rekiste-
röintiä koskeva ilmoitus on samalla sääntöjen 
muutosta koskeva ilmoitus. Sääntöjen muu-
tos rekisteröidään säätiörekisteriin kuitenkin 

vasta, kun säätiöiden tekemä ilmoitus sulau-
tumisen täytäntöönpanosta merkitään rekiste-
riin. Kombinaatiosulautumisessa sulautumis-
suunnitelmaan on otettava tai sen liitteeksi on 
liitettävä uuden perustettavan säätiön sään-
nöt. Säännöt rekisteröidään säätiörekisteriin, 
kun ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 
rekisteröidään. 

Pykälän 2 momentin mukaan ilmoituksen 
tekevät voimassa olevaa lakia vastaavasti su-
lautumiseen osallistuvat säätiöt yhdessä. Il-
moituksen tarkemmasta sisällöstä säädetään 
säätiöasetuksessa (    /    ). 

Pykälän 3 momentin mukaan sulautuminen 
raukeaa, jos sulautumissuunnitelmaa ei il-
moiteta rekisteröitäväksi säädetyssä määrä-
ajassa tai jos rekisteröiminen evätään. Rau-
keamista koskevat säännökset vastaavat voi-
massa olevaa lakia. Sulautumiseen osallistu-
vat säätiöt voivat aina aloittaa sulautumista 
koskevat selvitystoimet ja valmistelut uudes-
taan, jos sulautuminen raukeaa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään sulautu-
missuunnitelman rekisteröinnin edellytyksis-
tä. Jotta sulautumissuunnitelma rekisteröi-
dään säätiörekisteriin, sulautumiselle tulee 
olla laissa ja säätiöiden säännöissä asetetut 
edellytykset, ja sulautumissuunnitelma tulee 
olla laadittu ja sulautumisesta päätetty sulau-
tumiseen osallistuvissa säätiöissä lain ja sää-
tiöiden sääntöjen mukaisesti. Rekisteriviran-
omainen tarkastaa ilmoituksen käsittelyn yh-
teydessä, että sulautumiselle on laissa ja sää-
tiön säännöissä määrätyt edellytykset. Kom-
binaatiosulautumisessa perustettavan uuden 
säätiön sääntöjen ja absorptiosulautumisessa 
mahdollisen vastaanottavan säätiön sääntö-
muutoksen on laadittava säätiölain mukaises-
ti. 

8 §. Kuulutus velkojille. Ehdotuksen mu-
kaan velkojien kuulutusta koskeva menettely 
siirretään tuomioistuimesta rekisteriviran-
omaiselle. Muutos vastaa uudempaa yksityi-
siä yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä. Pykä-
län 1 momentissa säädetään siitä, kenellä 
velkojista on oikeus vastustaa sulautumista. 
Voimassa olevasta laista poiketen velkojain-
suojamenettelyä ei ehdoteta sovellettavaksi 
pääsäännön mukaan saataviin, jotka syntyvät 
sulautumissuunnitelman rekisteröinnin jäl-
keen. Muutos vastaa uudemmassa yksityisiä 
yhteisöjä koskevassa lainsäädännössä tapah-
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tunutta muutosta. Oikeus vastustaa sulautu-
mista on niillä velkojilla, joiden saatava on 
syntynyt ennen sulautumissuunnitelman re-
kisteröimistä. Velkojalla, jonka saatava voi-
daan periä ilman tuomiota tai päätöstä ja jon-
ka saatava on syntynyt ennen kuulutuksessa 
määrättyä määräpäivää, on sama oikeus vas-
tustaa sulautumista. Se, kuka on velkoja, 
määräytyy tapauskohtaisesti. Esimerkiksi 
säätiön tarkoituksessa määrätty edunsaaja ei 
ole lähtökohtaisesti velkoja pelkästään edun-
saaja-asemaan liittyvän tuotto-odotuksen 
johdosta. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisterivi-
ranomaisen tehtävänä on viran puolesta huo-
lehtia automaattisesti kuulutuksesta, kun su-
lautumissuunnitelma on rekisteröity. Rekiste-
riviranomaisen on ilmoitettava kuulutuksesta 
ja kuulutuksessa määrätystä määräajasta su-
lautumiseen osallistuville säätiöille ennen 
kuulutusta. 

Kuulutuksen määräaikaa aikaa lyhennetään 
neljästä kuukaudesta kolmeen kuukauteen. 
Määräajan lyhentäminen kuukauteen nopeut-
taa sulautumisprosessin läpiviemistä.  Ehdo-
tus vastaa uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa lainsäädäntöä. 

Voimassa olevasta laista poiketen kuulutus 
on pykälän 3 momentin mukaan annettava 
myös vastaanottavan säätiön velkojille, jos 
sulautuminen on tilintarkastajan antaman 
lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan 
vastaanottavan säätiön velkojen maksun. 
Muussa tapauksessa vastaanottavan säätiön 
velkojilla ei ole oikeutta vastustaa sulautu-
mista. Muutos vastaa uudempaa yksityisiä 
yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä. 

9 §. Säätiön kirjallinen ilmoitus velkojille. 
Laissa ehdotetaan muutettavaksi tunnettujen 
velkojien osalta kuulutuksen ilmoitusmenet-
telyä voimassa olevan lain 17 b §:n 2 mo-
mentista. Ehdotuksen mukaan säätiön on itse 
lähetettävä rekisteriviranomaisen kuulutuk-
sesta kirjallinen ilmoitus 8 §:n 1 momentissa 
säädetyille tiedossa oleville velkojille. Jos su-
lautuminen on tilintarkastajan lausunnon 
mukaan omiaan vaarantamaan vastaanotta-
van säätiön velkojien maksun, vastaanotta-
van säätiön on 8 §:n 3 momentin nojalla toi-
mitettava ilmoitus kuulutuksesta myös vas-
taanottavan säätiön tunnetuille velkojille. 

Muutos vastaa uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa sääntelyä. 

10 §. Ilmoitus sulautumisen täytäntöön-
panosta. Voimassa olevaa lakia vastaavasti 
sulautuminen on ilmoitettava täytäntöön pan-
tavaksi rekisteriviranomaiselle velkojien 
kuulutuksen jälkeen. Pykälän 1 momentin 
mukaan kaikkien sulautumiseen osallistuvien 
säätiöiden on tehtävä ilmoitus yhdessä. 

Ilmoitus on tehtävä neljän kuukauden ku-
luessa velkojien kuulutuksessa määrätyn 
määräpäivän päättymisestä. Ilmoitusaika vas-
taa voimassa olevaa lakia muilta osin, mutta 
määräajan alkaminen ehdotetaan siirrettäväk-
si kuulutusmenettelyä koskevan muutoksen 
johdosta. Kun tuomioistuinmenettelystä eh-
dotetaan luovuttavaksi, sulautumisen täytän-
töönpanosta annettu määräaika ehdotetaan 
alkamaan rekisteriviranomaisen määräämäs-
tä, velkojien vastustukselle asetetusta viimei-
sestä määräpäivästä. Neljän kuukauden mää-
räaikaa voidaan muuttaa 11 §:n 2 momentis-
sa säädetyin edellytyksin. Ehdotus poikkeaa 
uudemmasta yhteisölainsäädännöstä siten, et-
tä ehdotuksen mukaan säätiön sulautuessa 
emosäätiöön vaaditaan aina myös sulautuvan 
säätiön hallituksen jäsenten vakuutus siitä, 
että sulautumisessa on noudatettu säätiölain 
säännöksiä. Poikkeavaa sääntelyä ehdotetaan 
sen vuoksi, että jokaisella säätiöllä on sen 
säännöistä ilmenevä säätiökohtainen tarkoi-
tus eikä sulautuvassa säätiössä määräysvaltaa 
käyttävällä ole vastaavaa oikeutta säätiön va-
roihin kuin yhteisön osakkailla tai jäsenillä. 

Sulautumisen täytäntöönpanoa koskevaan 
ilmoitukseen on momentin 1 kohdan mukaan 
liitettävä kaikkien sulautumiseen osallistuvi-
en säätiöiden hallitusten jäsenten ja toimitus-
johtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa 
on noudatettu säätiölain säännöksiä. Ilmoi-
tukseen on lisäksi liitettävä momentin 2 koh-
dan mukaan todistus 9 §:ssä säädettyjen il-
moitusten lähettämisestä. Kaikkien niiden 
säätiöiden, joilla on ollut 9 §:ssä säädetty 
velvollisuus ilmoitusten lähettämiseen, on 
annettava todistus. Todistuksen voi allekir-
joittaa yksi säätiön hallituksen jäsen ja toimi-
tusjohtaja. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä 
momentin 3 kohdan mukaan kaikkien sulau-
tumiseen osallistuvien säätiöiden päätökset 
sulautumisen täytäntöönpanosta. 
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Sääntöjen muutosta ja uuden säätiön rekis-
teröintiä ei tarvitse erikseen ilmoittaa rekiste-
röitäväksi, koska sulautumissuunnitelma si-
sältää kyseiset päätökset ja ilmoitukset. Jos 
absorptiosulautumisessa vastaanottavan sää-
tiön sääntöjen muuttamisesta ei ole sovittu 
sulautumissopimuksessa, sääntöjen muutos 
on rekisteröitävä normaalisti 6 luvussa sääde-
tyn mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumisen 
täytäntöönpanoa koskevassa ilmoituksessa 
on annettava tiedot kombinaatiosulautumi-
sessa perustettavan uuden säätiön ensimmäi-
sen toimielimen jäsenistä ja tilintarkastajista. 
Annettavista rekisteritiedoista säädetään tar-
kemmin 13 luvussa ja säätiöasetuksessa. Uu-
si säätiö ja sen toimielimen jäsenet rekiste-
röidään säätiörekisteriin, kun ilmoitus sulau-
tumisen täytäntöönpanosta rekisteröidään.   

11 §. Sulautumisen rekisteröimisen edelly-
tykset. Pykälässä säädetään soveltuvin osin 
voimassa olevaa lakia vastaavasti rekiste-
röinnin edellytyksistä. Pykälän 1 momentin 
mukaan sulautuminen on rekisteröitävä, jos 
kukaan velkojista ei ole vastustanut sulautu-
mista tai jos velkoja on saanut maksun tai 
turvaavan vakuuden saatavalleen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään uudempaa 
yksityisiä yhteisöjä koskevaa lainsäädäntöä 
vastaavasta menettelystä, jos joku velkojista 
on vastustanut sulautumisen täytäntöönpa-
noa. Voimassa olevassa laissa ei ole vastaa-
vaa menettelyä. Rekisteriviranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava velkojan vastustuk-
sesta sille sulautumiseen osallistuvalle sääti-
ölle, jonka velkoja on vastustanut sulautu-
mista. Säätiö voi neljän kuukauden kuluessa 
velkojien ilmoitukselle säädetystä määräpäi-
västä panna vireille käräjäoikeudessa kanteen 
sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut 
maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan. 
Säätiön on toimitettava määräajassa selvitys 
kanteen nostamisesta rekisteriviranomaiselle. 
Sulautumisen rekisteröinnin edellytykseksi 
riittää tuomioistuimen tuomio, jonka mukaan 
velkoja on saanut maksun tai turvaavan va-
kuuden saatavasta. Tuomiolta ei edellytetä 
lainvoimaisuutta. 

Säätiö ja velkoja voivat myös pyytää yh-
dessä rekisteröinnille säädetyn määräajan pi-
dentämistä ja käsittelyn lykkäämistä. Jos su-
lautumiseen osallistuvat säätiöt eivät ole il-

moittaneet määräajassa sulautumista rekiste-
röitäväksi, kanteen nostamisesta käräjäoi-
keudessa taikka säätiö ja velkoja pyytäneet 
ilmoitukselle säädetyn määräajan pidentä-
mistä, sulautuminen raukeaa neljän kuukau-
den kuluttua 8 §:n 2 momentissa säädetystä 
määräpäivästä. 

Pykälän 3 momentin mukaan rekisterivi-
ranomaisen on tarkistettava sulautumisen 
edellytykset ja sulautumissopimuksen lain-
mukaisuus, jos sulautumissuunnitelmaa on 
muutettu. Rekisteröinnin yhteydessä tulee 
myös uudelleen tarkastettavaksi absorp-
tiosulautumisessa sääntömuutos ja kombi-
naatiosulautumisessa uuden säätiön säännöt, 
jos näitä on muutettu sulautumissopimuksen 
rekisteröimisen jälkeen. Sääntömuutos ja uu-
si säätiö rekisteröidään säätiörekisteriin su-
lautumisesta koskevan ilmoituksen rekiste-
röinnin yhteydessä. Samalla rekisteröidään 
kombinaatiosulautumisessa uuden säätiön 
toimielinten jäsenet, joista tulee antaa tiedot 
ilmoituksen yhteydessä. Päätös toimielinten 
jäsenten valinnasta tulee olla sulautumisso-
pimuksen mukainen. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säännel-
täväksi uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vaa lainsäädäntöä vastaavasti, että säätiön 
selvitystila ei estä sulautumisen rekisteröin-
tiä. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säännel-
täväksi yrityskiinnitysten vaikutuksista su-
lautumiseen uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti. Jos use-
amman sulautumiseen osallistuvan säätiön 
omaisuuteen kohdistuu yrityskiinnitys, sulau-
tumisen rekisteröinnin yhteydessä tulee sa-
malla rekisteröidä säätiöiden ja kiinnityksen-
haltijoiden sopimus kiinnitysten etuoikeuden 
järjestämisestä. 

12 §. Sulautumisen oikeusvaikutukset. Py-
kälässä säädetään uudempaa yksityisiä yhtei-
söjä koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti su-
lautumisen oikeusvaikutuksista. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, 
mutta pykälä vastaa sisällöltään voimassa 
olevaa oikeutta. 

Kun sulautumisen täytäntöönpano on rekis-
teröity, purkautuu sulautuva säätiö pykälän 
1 momentin mukaan, ja sen varat ja velat siir-
tyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle 
säätiölle. Varojen ja velkojen siirtyminen il-
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man selvitysmenettelyä merkitsee yleisseu-
raantoa, joten varoja ja velkoja ei tarvitse 
erikseen yksilöidä luovutuksessa. Velkojien 
ja muiden sopimuskumppaneiden erillistä 
suostumusta ei tarvita, jollei tästä ole nimen-
omaisesti sovittu. Sopimuksessa on saatettu 
edellyttää sopimuskumppanin suostumusta 
säätiön sulautumiselle. Jos suostumusta ei 
sopimuksen mukaisesti hankita ennen sulau-
tumista, sulautumisen täytäntöönpano voi 
johtaa sopimuksessa määrättyyn seuraamuk-
seen. 

Sulautuva säätiö purkautuu, kun sulautumi-
sen täytäntöönpano rekisteröidään. Kombi-
naatiosulautumisessa perustettava uusi säätiö 
syntyy, kun sulautumisen täytäntöönpano re-
kisteröidään. Absorptiosulautumisessa vas-
taanottavan säätiön mahdollinen sääntömuu-
tos rekisteröidään sulautumisen täytäntöön-
panon rekisteröinnillä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään sulautu-
van säätiön varojen kirjaamisesta vastaanot-
tavan säätiön taseeseen. Varoja ei saa merki-
tä korkeammasta arvosta, kuin mikä niiden 
taloudellinen arvo on vastaanottavalle sääti-
ölle. Varojen arvostuksen tulee perustua kir-
janpitolainsäädäntöön ja arvostuksen lähtö-
kohtana on varojen arvo vastaanottavan sää-
tiön toiminnassa.  

Käytännössä sulautuvan säätiön toimintaa 
käytettävät varat on saatettu merkitä sen ta-
seeseen sen poistamattoman hankintamenon 
määrään, joka varoilla on ollut varojen alku-
peräisen luovuttajan taseessa tai perintövero-
tuksessa, ja sulautuvan säätiön hallussa va-
roilla ei ole käytännössä ollut tällaista talou-
dellista arvoa esimerkiksi säätiötä koskevan 
hoitovelvoitteen vuoksi. 

13 §. Lopputilitys. Lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännös sulautuvan säätiön lopputili-
tyksestä. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä. Lopputilinpäätös on kui-
tenkin käytännössä jouduttu laatimaan vii-
meistä veroilmoitusta varten. Ehdotus vastaa 
sisällöltään uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa sääntelyä. Pykälän 1 momentin 
mukaan sulautuvassa säätiössä on laadittava 
kirjanpitolainsäädännön mukainen tilinpäätös 
ja toimintakertomus siltä ajalta, jolta säätiös-
sä ei ole hyväksyttyä tilinpäätöstä. Tilintar-
kastajien on tarkastettava tilinpäätös. Sulau-
tuvan säätiön tai yhteisön hallitus vastaa lop-

putilityksen laatimisesta ja toimittamisesta 
viranomaiselle. Jos sulautuvassa säätiössä on 
hallintoneuvosto, jonka tehtävänä on vahvis-
taa tilinpäätös, pykälän 2 momentin mukaan 
hallintoneuvosto päättää tilityksen vahvista-
misesta.. Hallituksen ja hallintoneuvoston 
kokousmenettelyyn sovelletaan sulautuvan 
säätiön omia sääntöjä. 

Pykälän 3 momentin mukaan lopputilitys 
on ilmoitettava rekisteröitäväksi rekisterivi-
ranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa ti-
likauden päättymisestä. 

14 §. Sulautumisen peruuntuminen. Lakiin 
ehdotetaan uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa lainsäädäntöä vastaava säännös su-
lautumisen peruuntumisesta tilanteessa, jossa 
tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion mu-
kaan sulautumista koskeva päätös on pätemä-
tön. Sulautuva säätiö ja vastaanottava säätiö 
vastaavat tällöin yhteisvastuullisesti sellai-
sesta velvoitteesta, joka on syntynyt sulau-
tumisen rekisteröimisen jälkeen ennen tuo-
mion rekisteröimistä. 

 
12 luku Säätiön purkaminen 

Luvussa säädetään säätiön purkamisesta 
(1 §), rekisteristä poistamisesta (2, 4, 5 ja 
19 §), selvitystilasta (3—18 §), rekisteristä 
poistetun säätiön edustamisesta ja asemasta 
(20—21 §), säätiön varojen vähentymisestä 
(22 §), saneerauksesta (23 §) ja konkurssista 
(24 §).  

Olennaisia muutoksia voimassa olevaan la-
kiin nähden ovat rekisteriviranomaisen mah-
dollisuus poistaa säätiö rekisteristä ilman 
selvitysmenettelyä laissa säännellyissä tilan-
teissa (2 ja 4 §), mahdollisuus määrätä sään-
nöissä säätiötä perustettaessa selvitystilan 
edellytyksistä laissa säädetystä toisin (3 §:n 
2 momentti), selvitysmenettelyä koskevan 
sääntelyn kokonaisvaltainen tarkentaminen 
sekä varojen vähentymistä koskeva rekisteri-
ilmoitusvelvollisuus (22 §).  

Säätiön toiminnan lopettamiseen liittyvästä 
lupamenettelystä ehdotetaan luovuttavaksi 
vastaavalla tavalla kuin säätiön perustamisen 
tai sulautumisen osalta. Lupamenettelyn si-
jasta luvussa on säännökset toiminnan lopet-
tamiseen liittyvästä selvitystilamenettelystä 
ja rekisteristä poistamisesta. Selvitystilaa 
koskevan menettelyn osalta lakiin ehdotetaan 
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tarkennettua sääntelyä, joka vastaa soveltu-
vin osin uudempaa yksityisiä yhteisöjä kos-
kevaa lainsäädäntöä.  

Säätiö voidaan ehdotuksen mukaan purkaa 
selvitysmenettelyn kautta, jos säätiö on pe-
rustettu määrätyksi ajaksi ja määräaika on 
kulunut tai jos säätiö on perustettu määrätty-
jen edellytysten varaan ja tarkoitettuja edel-
lytyksiä ei enää ole. Mainitut toiminnan lo-
pettamista koskevat edellytykset vastaavat 
voimassa olevaa lakia. Ehdotuksen mukaan 
säätiö voidaan mainittujen edellytysten lisäk-
si purkaa selvitysmenettelyllä, jos säätiön va-
rojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoituk-
seen on mahdotonta tai olennaisesti vaikeu-
tunut, kokonaan tai huomattavalta osalta 
hyödytöntä taikka lain vastaista eikä säätiön 
tarkoitusta voida muuttaa. Tältä osin ehdotus 
poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että 
laissa ei enää edellytetä, että varojen käyttä-
minen säätiölle määrättyyn tarkoitukseen oli-
si säätiön määräaikaiseksi muuttamisesta 
huolimatta hyödytöntä.  Säätiö voidaan edel-
lä mainitulla perusteella purkaa myös, jos 
säätiön varat ovat vähentyneet siten, että sää-
tiöllä ei ole edellytyksiä toiminnan jatkami-
seen, mikä vastaa voimassa olevan lain edel-
lytyksiä säätiön lakkauttamiselle. Purkautu-
van säätiön varojen luovuttamisesta säätiön 
säännöissä määrättyyn tai säätiön tarkoitusta 
edistävään käyttöön ehdotetaan säädettäväksi 
luvun 14 §:ssä. Voimassa olevasta laista poi-
keten purkautuvan säätiön varat eivät ehdo-
tuksen mukaan enää joudu valtiolle käytettä-
väksi säätiön toimintaan liittyvän tarkoituk-
sen edistämiseksi. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevasta laista 
siten, että säätiön perustaja voi säätiötä pe-
rustettaessa määrätä säätiön purkamisen pe-
rusteista laissa säädetystä toisin. Ehdotuksel-
la lisätään perustajan valtaa määrittää säätiön 
elinkaaren pituus myös muilla perusteilla 
kuin määräämällä säätiön toiminta määräai-
kaiseksi. 

Ehdotuksessa esitetään rekisteriviranomai-
selle oikeus poistaa säätiö rekisteristä, jos 
säätiön varat eivät riitä selvityskulujen mak-
samiseen tai säätiön varojen määrästä ei saa-
da tietoa, eikä kukaan ota vastattavaksi selvi-
tysmenettelyn kustannuksista. Ehdotuksen 
mukaan rekisteriviranomainen voi myös 
määrätä säätiön selvitystilaan tai rekisteristä 

poistettavaksi, jos säätiön rekisteritiedoissa 
on puutteita tai säätön konkurssi on rauennut 
varojen puutteeseen. Muutoksella mahdollis-
tetaan rekisteriviranomaiselle sellaisten sää-
tiöiden poistaminen rekisteristä, joiden tosi-
asiallinen toiminta on päättynyt ja joilla ei 
ole toimintaedellytyksiä.  

Rekisteriviranomainen tarkastaa ilmoitus-
ten rekisteröimisen yhteydessä, että laissa 
säädetyt edellytykset ja menettelyä koskevat 
muotomääräykset täyttyvät. Jos edellytykset 
ja menettelyä koskevat seikat täyttyvät, rekis-
teriviranomaisen on rekisteröitävä selvitys-
menettelyä koskevat ilmoitukset ja poistetta-
va lopulta säätiö rekisteristä. Ehdotus vastaa 
sisällöltään voimassa olevaa lakia siten, että 
rekisteriviranomaisella ei ole tarkoituksen-
mukaisuusharkintavaltaa säätiön toiminnan 
lakkauttamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Selvitystilaa koskeva päätös tehdään halli-
tuksessa. Jos säätiöllä on hallintoneuvosto, 
hallintoneuvosto päättää asiasta, jollei sään-
nöissä määrätä, että asiasta päättää hallitus. 
Päätös on tehtävä vähintään kolme neljäs-
osan määräenemmistöllä toimielimen kaikis-
ta jäsenistä.  Lukuun ehdotetaan säännökset 
jälkiselvityksestä ja rekisteristä poistetun sää-
tiön asemasta.  

Ehdotetun voimaanpanolain 12 §:n mukaan 
säätiön purkamiseen sovelletaan vanhaa la-
kia, jos lakkauttamista koskeva hakemus jä-
tetään Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen 
uuden lain voimaantuloa. Säätiöt voisivat eh-
dotuksen mukaan lain vahvistamisen jälkeen, 
mutta ennen sen voimaantuloa päättää nou-
dattaa säätiön purkamisessa uutta lakia. 

Voimassa olevasta laista poiketen luvussa 
säädetään liiketoimintaa harjoittavien sääti-
öiden velkojien suojaa koskevasta, pääoman 
vähentymiseen liittyvästä tiedonannosta. Eh-
dotuksen mukaan hallituksen on välittömästi 
ilmoitettava säätiörekisteriin rekisteröitäväksi 
tieto, jos säätiön oma pääoma on menetetty. 
Oman pääoman menettämiseen ei liity sanee-
rausmenettelyyn tai konkurssiin hakeutumi-
sen velvollisuutta. 

Voimassa olevassa säätiölaissa ei ole sään-
nöksiä säätiön saneerausmenettelystä. Kor-
kein oikeus on tapauksessaan KKO 
2011:79 katsonut, että säätiö ei voinut olla 
saneerausmenettelyn kohteena, vaikka se 
harjoitti taloudellista toimintaa. Ehdotus 
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poikkeaa tältä osin oikeuskäytännöstä. Sääti-
ön toiminta voi olla osittain tai kokonaan 
elinkeinotoiminnan harjoittamista, joten pe-
rustetta sille, että säätiö ei voisi olla yritys-
saneerausmenettelyn kohteena, ei ole. Ehdo-
tukseen on otettu nimenomainen säännös 
päätöksenteosta säätiön asettamiseksi sanee-
raukseen. Voimassa olevasta laista poiketen 
lukuun on lisäksi otettu säännös säätiön kon-
kurssista. 

1 §. Purkaminen. Pykälässä säädetään siitä, 
millä tavoilla säätiö voi purkautua. Säätiö 
voidaan 1 momentin mukaan purkaa selvi-
tysmenettelyllä. Selvitysmenettely vastaa 
voimassa olevan lain säätiön lakkauttamis-
menettelyä. Selvitysmenettelyä koskevaa 
sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi monel-
ta osin. Selvitysmenettelystä voidaan poiketa 
poistamalla säätiö rekisteristä luvun 2 ja 
4 §:ssä mainituissa tilanteissa.  

Pykälän 2 momentin mukaan säätiö voi-
daan katsoa purkautuneeksi ilman tämän lu-
vun mukaista selvitysmenettelyä, jos kon-
kurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä 
tai omaisuuden käytöstä on määrätty kon-
kurssissa. Säännös vastaa voimassa olevan 
lain 22 §:n 3 momenttia ja käytäntöä. 

Selvyyden vuoksi 3 momentissa säädetään, 
että säätiö voi purkautua myös 11 luvussa 
säädetyn sulautumisen seurauksena. Myös 
sulautumisessa säätiö purkautuu ilman tämän 
luvun selvitysmenettelyä. 

2 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälässä 
säädetään säätiön poistamisesta rekisteristä. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. Ehdotuksen mukaan säätiön toi-
minta lopetetaan pääsääntöisesti selvitysme-
nettelyn kautta. Rekisteriviranomainen voi 
poikkeuksellisesti poistaa säätiön rekisteristä, 
jos säätiön varat eivät riitä selvityskulujen 
maksamiseen tai varojen määrästä ei saada 
tietoa, eikä kukaan ota vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kuluista. Säätiö ei voi itse 
päättää rekisteristä poistamisesta tai hakea si-
tä.  

Säätiö voidaan poistaa rekisteristä esimer-
kiksi, kun selvitysmenettelyn hoitamiseen ei 
saada nimettyä selvitysmiehiä säätiön varo-
jen loppumisen johdosta tai jos säätiön toi-
minta on tosiasiallisesti loppunut ja säätiöllä 
ei ole varoja eikä edustajia. Säätiö on voinut 
esimerkiksi aikojen kuluessa jäädä rekiste-

riin, vaikka toiminta on loppunut. Pykälän 
säännöksellä mahdollistetaan rekisteriin jää-
neiden toimimattomien säätiöiden poistami-
nen ilman erillistä massapoistoa koskevaa la-
kia. Viranomaisen tulee tarkastaa ennen sää-
tiön rekisteristä poistamista, että rekisterivi-
ranomaisen hallussa olevien asiakirjojen ja 
muiden saatavana olevien tietojen perusteella 
säätiöllä ei ole tiedossa olevia varoja. Jos ti-
linpäätösasiakirjojen perusteella on syytä 
epäillä, että varoja on luovutettu vastoin sää-
tiön sääntöjä, viranomaisen on tarvittaessa 
ryhdyttävä asiassa valvontatoimiin. Jos sääti-
öllä ei ole rekisteriin merkittyä johtoa, mutta 
säätiöllä on varoja, säätiön toiminta lakkaute-
taan ensisijassa selvitysmenettelyn kautta. 

Vaikka säätiön varat eivät riitä selvitysme-
nettelyn kustannuksiin, säätiö voidaan purkaa 
selvitysmenettelyllä, jos joku ottaa vastatta-
vakseen selvitysmenettelyn kuluista. Si-
toumusta maksaa selvitysmenettelyn kustan-
nukset ei voi peruuttaa jälkikäteen. Rekiste-
ristä poistettavan säätiön varojen jaosta sää-
detään 21 §:n 3 momentissa. 

3 §. Edellytykset ja säätiön päätös selvitys-
tilaan asettamisesta. Jos säätiö, jolla on varo-
ja, halutaan purkaa (voimassa olevassa laissa 
lakkauttaa), tulee säätiö purkaa selvitystila-
menettelyn kautta. Pykälässä säädetään selvi-
tystilaan asettamisen edellytyksistä sekä sel-
vitystilaan asettamista koskevasta päätöksen-
teosta.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan sää-
tiö voidaan purkaa, jos säätiö on perustettu 
määräajaksi ja määräaika on kulunut.  Mää-
räaika, jonka kuluttua säätiön toiminta tulee 
purkaa, voidaan säännöissä asettaa esimer-
kiksi ennalta määrättynä kiinteänä toimikau-
tena, joka päättyy säännöissä mainittuna päi-
vänä tai vuotena. Voimassa olevan käytän-
nön mukaisesti määräaika voidaan asettaa 
myös määrätyn tehtävän suorittamisen ajaksi. 
Säätiö voidaan perustaa esimerkiksi hoita-
maan kulttuurikaupunkivuoden ohjelmatar-
jontaa ja kun kulttuurikaupunkivuosi on päät-
tynyt, säätiö voidaan purkaa määräajan päät-
tymisen johdosta. Perustaja voi säätiötä pe-
rustettaessa sääntöihin otettavalla määräyk-
sellä määrätä, onko säätiö määräajan kuluttua 
purettava, vai jääkö säätiön toimielimille 
harkintavalta sen suhteen, puretaanko säätiö 
määräajan kuluttua vai jatketaanko säätiön 
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toimintaa. Jos perustaja on määrännyt sään-
nöissä säätiön määräaikaisuudesta, säätiön 
toimielimet eivät lähtökohtaisesti voi päättää 
toiminnan jatkamisesta, jollei säännöissä ole 
jätetty tällaista harkintavaltaa toimielimelle.  

Momentin 2 kohdan mukaan säätiö voi-
daan voimassa olevaa lakia vastaavasti pur-
kaa, jos säätiö on perustettu määrättyjen 
edellytysten varaan ja määrätyt edellytykset 
ovat lakanneet. 

Säätiö voidaan momentin 3 kohdan mu-
kaan purkaa, jos säätiön varojen käyttäminen 
sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta 
tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai 
huomattavalta osalta hyödytöntä taikka lain 
vastaista eikä säätiön tarkoitusta voida muut-
taa siten kuin 6 luvun 2 §:ssä säädetään. Pur-
kamisen edellytykset vastaavat säätiön tar-
koituksen muuttamiselle asetettuja edellytyk-
siä. Voimassa olevan lain 18 §:n 2 momentis-
ta poiketen säätiön purkaminen tarkoituksen 
muuttamista koskevassa tilanteessa ei enää 
edellytä sitä, että varojen käyttäminen sääti-
ölle määrättyyn tarkoitukseen olisi säätiön 
määräaikaiseksi muuttamisesta huolimatta 
hyödytöntä, vaan tarkoituksen muuttamista 
koskeva tilanne on sellaisenaan säätiön pur-
kamisen edellytys. Kohdan mukaan säätiö 
voidaan purkaa myös, jos säätiön varat ovat 
niin vähäiset, että säätiöllä ei ole toiminta-
edellytyksiä. Ehdotuksen mukaan säätiön 
tarkoitusta ei voida muuttaa silloin, kun sään-
töjen muuttamisesta vastaava säätiön toimie-
lin ei saa aikaiseksi päätöstä tarkoitusmäärä-
yksen muuttamisesta tai päätös ei ole lain-
mukainen (rekisteröintikelpoinen).  

Ehdotus poikkeaa sisällöltään voimassa 
olevasta laista siten, että perustaja voi 2 mo-
mentin mukaan säätiötä perustettaessa sään-
nöissä määrätä säätiön purkamista koskevista 
lievemmistä tai tiukemmista edellytyksistä. 
Ehdotuksen perusteella perustaja voi määrit-
tää säätiön elinkaaren pituuden myös muilla 
perusteilla kuin määräajan kulumisen, mää-
rättyjen edellytysten lakkaamisen, varojen 
loppumisen taikka tarkoituksen muutoksen 
johdosta. Säännöissä voidaan esimerkiksi 
määrätä, että säätiö voidaan asettaa selvitysti-
laan, jos hallitus katsoo selvitystilan tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Jos säännöissä ei ole mää-
räyksiä säätiön purkamisen edellytyksistä, 
säätiö voidaan purkaa vain laissa säädetyillä 

perusteilla. Jos perustaja on säätiötä perustet-
taessa asettanut säännöissä purkamisen edel-
lytyksiä, perustajan määräys voidaan poistaa 
toimielimen kaikkien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä, jollei perustaja ole säätiötä pe-
rustettaessa määrännyt muuta päätösvaati-
muksen osalta. Perustaja voi säännöissä mää-
rätä esimerkiksi pienemmästä määräenem-
mistöstä taikka määrätä, että selvitystilaan 
asettamista koskevia määräyksiä ei voi pois-
taa.  Tällaista määräystä ei voi lisätä eikä sitä 
voi muuttaa säätiön toiminnan aikana muuten 
kuin poistamalla määräys säännöistä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään selvitysti-
laa koskevasta päätöksenteosta. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä, 
mutta säännös vastaa säätiökäytäntöä. Jos 
säätiöllä ei ole hallintoneuvostoa, päättää 
selvitystilan aloittamisesta hallitus. Jos sääti-
öllä on hallintoneuvosto, päättää se säätiön 
selvitystilaan asettamisesta, jollei säännöissä 
nimenomaisesti määrätä, että säätiön purka-
mista koskeva päätöksenteko kuuluu säätiön 
hallitukselle. Toimitusjohtajalle tai muulle 
elimelle ei voi siirtää päätöksentekoa purka-
mista koskevassa asiassa. Säätiön purkamista 
koskeva päätös voi edellyttää säätiön muun 
elimen, perustajan taikka muun säännöissä 
määrätyn tahon suostumusta. 

Päätös selvitystilaan asettamisesta edellyt-
tää 4 momentin mukaan, että päätöstä on 
kannattanut yli puolet päätöksen tekevän 
toimielimen jäsenistä, jollei säännöissä mää-
rätä tiukemmasta päätösvaatimuksesta. Ehdo-
tus vastaa voimassa olevaa lakia.   

Pykälän 5 momentissa säädetään, että myös 
selvitystilaa koskeva päätöksenteko kuuluu 
asioihin, josta on mainittava kokouskutsussa. 
Menettelysäännöstä voidaan poiketa, jos 
toimivaltaisen toimielimen kaikki jäsenet te-
kevät asiasta päätöksen yksimielisenä. 

4 §. Määrääminen selvitystilaan. Lakiin 
ehdotetaan säännös tilanteista, joissa rekiste-
riviranomainen voi määrätä säätiön joko sel-
vitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä, mistä johtuen rekisterissä on sää-
tiöitä, joilla ei ole hallintoa eikä tosiasiallista 
toimintaa. Rekisteristä poistaminen tulee ky-
symykseen tilanteessa, jossa voidaan todeta, 
että säätiöllä ei ole varoja selvityskulujen 
maksamiseen tai varojen määrästä ei saada 
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tietoa, eikä kukaan ota vastattavakseen selvi-
tyskustannuksista. Rekisteristä poistetun sää-
tiön edustamiseen ja oikeudelliseen asemaan 
sovelletaan, mitä 20 ja 21 §:ssä säädetään. 

Jos säätiöllä ei ole rekisteriin merkittyä hal-
litusta, rekisteriviranomainen voi 14 luvun 
mukaisesti tehdä hakemuksen säätiön koti-
paikan tuomioistuimelle hallituksen nimeä-
miseksi sääntöjen mukaisesti. Jos hallitusta ei 
saada sääntömääräyksistä johtuen nimettyä 
tai jos kukaan ei suostu tehtävään, eikä halli-
tusta saada tuomioistuimen päätöksellä ni-
mettyä, rekisteriviranomainen voi määrätä 
säätiön pykälän 1 momentin 1 kohdan mu-
kaan selvitystilaan tai rekisteristä poistetta-
vaksi.  

Säätiö voidaan rekisteriviranomaisen toi-
mesta asettaa selvitystilaan tai poistaa rekis-
teristä 1 momentin 2 kohdan mukaan tilan-
teessa, jossa säätiön toiminta on loppunut. 
Jos säätiö ei ole toimittanut säätiörekisteriin 
mitään ilmoitusta kymmeneen vuoteen, sää-
tiön toiminnan voidaan katsoa loppuneen, 
jollei muuta ilmene. Voimassa olevan lain ja 
ehdotuksen mukaan säätiön on toimitettava 
joka vuosi vuosi-ilmoitus rekisteriviranomai-
selle. Käytännössä säätiörekisterissä on alle 
sata säätiötä, joilta ei saada vuosi-ilmoitusta. 
Määräaikaa laskettaessa voidaan ottaa huo-
mioon myös ilmoitusvelvollisuuden laimin-
lyönti ennen uuden lain voimaantuloa (ks. 
voimaanpanolain 12 §:n 4 momentti).  

Säätiö voidaan rekisteriviranomaisen aloit-
teesta purkaa tai poistaa rekisteristä 1 mo-
mentin 3 kohdan mukaan, jos säätiö on ase-
tettu konkurssiin ja konkurssi on rauennut 
varojen puutteessa. 

Ehdotuksen 2 momentin mukaan määräys 
voidaan antaa, jollei ennen asian ratkaisemis-
ta näytetä, ettei siihen ole enää perustetta. 
Säätiö voi rekisteriviranomaisen päätöksen-
tekohetkeen asti korjata rekisteritietoja kos-
kevan puutteen tai osoittaa, että säätiön toi-
minta ei ole loppunut. 

5 §. Korjauskehotus. Pykälässä säädetään 
rekisteriviranomaisen velvollisuudesta kehot-
taa säätiötä korjaamaan rekisteritiedoissa 
olevat puutteet määräajassa, jos säätiöllä ei 
ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista halli-
tusta tai jos säätiöstä viimeksi säätiörekiste-
riin tehdystä ilmoituksesta, kuten esimerkiksi 
vuosiselvityksen toimittamisesta, on kulunut 

kymmenen vuotta. Säätiö, jonka konkurssi 
on rauennut varojen puutteen takia, voidaan 
asettaa selvitystilaan tai poistaa rekisteristä 
ilman kuulutusmenettelyä. Voimassa olevas-
sa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan kehotus on 
ensi vaiheessa toimitettava viranomaisen ti-
lanteessa sopivaksi katsomalla tavalla. Jos 
yhteydenotto ei tuota tulosta, kehotus on an-
nettava kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi, 
että säätiö voidaan viime kädessä asettaa sel-
vitystilaan tai poistaa rekisteristä, jos tietoja 
ei määräpäivään mennessä korjata. Kirjalli-
nen ilmoitus 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdas-
sa mainitussa tilanteessa voidaan antaa hen-
kilölle, joka on merkitty säätiörekisteriin. 
Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi toimi-
tusjohtaja tai hallintoneuvoston puheenjohta-
ja. Kehotus on julkaistava virallisessa lehdes-
sä kolme kuukautta ennen määräpäivää. Sa-
malla kehotetaan säätiön velkojia, jotka ha-
luavat esittää selvitystilaan määräämistä kos-
kevia huomautuksia, tekemään haluamansa 
huomautukset kirjallisesti määräpäivään 
mennessä. Kuulutus tekee mahdolliseksi 
muun muassa sen, että velkoja tai joku muu 
voi ottaa vastattavakseen selvitysmenettelys-
tä aiheutuvista kustannuksista. 

Jos ilmoitusta ei voida lähettää kirjallisesti 
säätiölle, esimerkiksi koska säätiöllä ei ole 
rekisteriin merkittyä osoitetta, johon ilmoitus 
voidaan lähettää, korvaa virallisessa lehdessä 
oleva kuulutus kirjallisen ilmoituksen. 

Virallisessa lehdessä julkaistava kuulutus 
on pykälän 2 momentin mukaan viran puoles-
ta merkittävä rekisteriin. 

6 §. Vireillepano-oikeus. Pykälässä ehdote-
taan määriteltäväksi ne säätiön hallintoon 
osallistuvat ja muut tahot, joilla on vireille-
pano-oikeus 4 §:ssä tarkoitettuun menette-
lyyn viranomaisen itsensä lisäksi. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Vireillepano-oikeus on hallintoneuvostolla, 
sen jäsenellä, hallituksella, sen jäsenellä, 
toimitusjohtajalla, tilintarkastajalla, perusta-
jalla ja jokaisella, jonka oikeus saattaa riip-
pua asianmukaisesta rekisteröinnistä tai sel-
vitystilaan määräämisestä. Viimeksi mainittu 
voi olla esimerkiksi säännöissä yksilöity 
henkilö, jolla on oikeus saada säätiön jäljellä 
olevat varat säätiön purkautumisen yhteydes-
sä. 
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7 §. Selvitysmenettelyn tarkoitus. Pykälässä 
säädetään uudempaa yksityisiä yhteisöjä 
koskevaa lainsäädäntöä vastaavasti selvitys-
menettelyn tarkoituksesta. Pykälässä selven-
netään sitä, missä tarkoituksessa säätiön asi-
oita hoidetaan selvitystilan aikana. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on pykä-
län 1 momentin mukaan säätiön varallisuus-
aseman selvittäminen, tarpeellisen omai-
suusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen 
maksaminen sekä ylijäämän luovuttaminen 
sen mukaan, kuin tässä laissa ja säätiön sään-
nöissä määrätään. Selvitysmenettelyn aikana 
säätiö selvitetään jakokuntoon, voimassa 
olevat sopimukset sanotaan irti sekä hoide-
taan muut säätiön toiminnasta syntyneet vel-
voitteet. Selvitysmenettely jatkuu niin kauan, 
kuin on tarpeen säätiön varojen selvittämi-
seksi jakokuntoon. Selvitysmenettely voi 
kestää useita vuosia, jos säätiöllä on esimer-
kiksi vireillä oikeudenkäyntejä.  

Pykälän 2 momentin mukaan selvitystilassa 
olevan säätiön velkojen ylittäessä varat säätiö 
on haettava konkurssiin. 

8 §. Selvitystilan alkaminen. Pykälässä 
säädetään selvitystilan alkamisesta. Voimas-
sa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Selvitystila alkaa, kun selvitystilaa koskeva 
päätös on rekisteröity. Säännös poikkeaa 
muista uudempaa yksityisiä yhteisöjä koske-
vasta vastaavasta sääntelystä, jonka mukaan 
selvitystila alkaa selvitystilaa koskevasta 
päätöksestä, jollei asiasta päätetä toisin. Sää-
tiöiden osalta rekisteriviranomainen tarkastaa 
ennen selvitystilan alkamista 10 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti, että selvitystilalle on lais-
sa ja säännöissä määrätyt edellytykset ja että 
selvitystilasta on päätetty laissa ja säännöissä 
määrätyn mukaisesti. 

9 §. Selvitysmiesten valinta, määrääminen 
ja tehtävät. Pykälässä säädetään selvitys-
miesten valinnasta, määräämisestä ja tehtä-
vistä. 

Voimassa olevan lain 19 §:n 1 momentista 
poiketen pykälän 1 momentin mukaan sääti-
ölle on aina valittava selvitystilan aloittamis-
ta koskevan päätöksen yhteydessä yksi tai 
useampi selvitysmies. Säätiön säännöissä 
koskevia hallituksen jäsenen kelpoisuusvaa-
timuksia ja toimikausia ei sovelleta selvitys-
mieheen. Selvitysmiehellä tulee olla säätiön 

toiminnan luonne ja koko huomioiden riittä-
vä asiantuntemus säätiön toiminnan selvittä-
misestä ja loppuun saattamisesta.  Jollei tässä 
luvussa ole selvitysmiehestä muuta määrätty, 
selvitysmieheen sovelletaan muutoin, mitä 
laissa on määrätty hallituksen jäsenestä.  

Pykälän 2 momentin mukaan selvitysmies-
ten rekisteröimisellä päättyy säätiön nimen-
kirjoitukseen oikeutettujen edustusvalta, joll-
ei selvitysmiesten valintaa koskevan päätök-
sen yhteydessä muuta päätetä. 

Selvitysmiesten tehtävänä ei ole edistää 
säätiön toiminnan jatkamista, vaan heidän tu-
lee 3 momentin mukaan pyrkiä mahdolli-
simman nopeasti realisoida se osa säätiön va-
roista, joka tarvitaan velkojen maksamiseen. 
Selvitysmiehet voivat jatkaa säätiön toimin-
taa ja liiketoimintaa vain siinä määrin, kuin 
se on välttämätöntä selvitystoimien asianmu-
kaiseksi loppuunsaattamiseksi. Selvitysmies-
ten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Selvitys-
miesten valinnasta päättävä toimielin voi 
päättää erottaa selvitysmiehet tehtävästään ja 
valita uudet selvitysmiehet suorittamaan sää-
tiön selvitystilaa koskevat toimet. Uudet sel-
vitysmiehet on rekisteröitävä viivytyksettä 
säätiörekisteriin. 

Jos säätiön purkamista koskevassa päätök-
sessä ei ole määrätty säätiölle selvitysmiestä, 
rekisteriviranomaisen on määrättävä pykälän 
4 momentin mukaan soveltuva selvitysmies 
selvitystilassa olevalle säätiölle. Samoin on 
meneteltävä, jos säätiö asetetaan selvitysme-
nettelyyn viranomaisen omasta päätöksestä. 
Lakiin ehdotetaan selvyyden vuoksi säännös-
tä, jonka mukaan selvitysmenettely voidaan 
päättää ja säätiö poistaa rekisteristä, jos ha-
vaitaan, että säätiöllä ei ole varojan selvitys-
miehen kustannusten maksamiseen eikä ku-
kaan ota vastattavakseen selvitysmenettelyn 
kustannuksia.  

10 §. Selvitystilan ja selvitysmiehen rekis-
teröiminen. Pykälässä säädetään selvitystilan 
ja selvitysmiesten rekisteröimisestä. Selvitys-
tilan rekisteröintiä koskevalla säännöksellä 
korvataan voimassa olevan lain 18 ja 19 §:n 
säännökset säätiön lakkauttamista koskevasta 
luvasta ja selvitysmiesten määräämisestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilaa 
koskeva säätiön päätös ja selvitysmiehet on 
viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi. 
Voimassa olevan käytännön mukaisesti selvi-
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tystilaa koskevan ilmoituksen tekee säätiöre-
kisteriin säätiön hallitus.  

Pykälän 2 momentin mukaan rekisterivi-
ranomainen tarkastaa ennen selvitystilan ja 
selvitysmiesten rekisteröimistä, että selvitys-
tilalle on 3 §:ssä säädetyt ja säätiön säännöis-
sä määrätyt edellytykset, selvitysmiehet täyt-
tävät 9 §:ssä säädetyt edellytykset sekä selvi-
tystilasta ja selvitysmiesten valinnasta on 
päätetty 3 §:n ja säätiön säännöissä määrätyn 
mukaisesti. Jos selvitystilalle ei ole edelly-
tyksiä, selvitystilaa ei rekisteröidä. Jos asian 
käsittelyssä on säätiössä tapahtunut menette-
lyvirhe, rekisteriviranomaisen on varattava 
säätiölle tilaisuus korjata virhe. 

Pykälän 3 momentin mukaan selvitysmies-
ten toimikausi alkaa, kun selvitystila on re-
kisteröity. 

11 §. Tilinpäätös ja toimintakertomus selvi-
tystilaa edeltävältä ajalta. Pykälässä sääde-
tään tilinpäätöksestä ja toimintakertomukses-
ta selvitystilaa edeltävältä ajalta. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Ehdotuksen mukaan selvitysmiesten on 
tarvittaessa laadittava tilinpäätös ja toiminta-
kertomus siltä selvitystilaa edeltävältä ajalta, 
jolta tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei 
ole vielä laadittu.  

Jos säätiön toimiva johto on laiminlyönyt 
kirjanpidon pitämisen ja tilinpäätöksen laa-
timisen, vastuukysymysten osalta noudate-
taan, mitä kirjanpitolaissa ja rikoslaissa 
(39/1889) on säädetty. 

12 §. Tilinpäätös, toimintakertomus, tilin-
tarkastus ja erityinen tarkastus selvitystilaa 
koskevalta ajalta. Pykälän 1 momentissa sää-
detään selvitysmiesten velvollisuudesta laatia 
kultakin selvitysmenettelyn aikaiselta tili-
kaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus. Ti-
linpäätös on tehtävä kokonaan siltä tilikau-
delta, jolloin selvitystilaa koskeva päätös teh-
tiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan tilintarkasta-
jien toimikausi ei lakkaa säätiön selvitysti-
laan asettamisen seurauksena. Jos tilintarkas-
tajien toimikausi päättyy selvitystilan aikana, 
selvitysmiesten on valittava säätiölle uudet 
tilintarkastajat. Tilintarkastajien on tarkastet-
tava myös selvitystilan aikaiset tilinpäätökset 
ja toimintakertomukset. Lisäksi tilintarkasta-
jien tulee antaa lausuma siitä, onko selvitysti-

laa tarpeettomasti pitkitetty ja ovatko selvi-
tysmiehet muuten toimineet asianmukaisesti. 

13 §. Julkinen haaste velkojille. Pykälässä 
säädetään julkisen haasteen hakemisesta sää-
tiön velkojille. Voimassa olevan lain 19 §:n 
2 momentista poiketen julkista haastetta hae-
taan tuomioistuimen sijasta rekisteriviran-
omaiselta. Ehdotus poikkeaa sisällöltään 
voimassa olevasta laista myös siten, että jul-
kinen haaste on aina haettava selvitystilan 
yhteydessä. Muutoin julkiseen haasteeseen 
sovelletaan, mitä julkisesta haasteesta anne-
tussa laissa (729/2003) säädetään. 

Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan 
ilmoittamaan saatavansa määräpäivään men-
nessä uhalla, että tuntemattomaksi jääneet 
velat lakkaavat. Kuulutus haasteesta julkais-
taan Virallisessa lehdessä viimeistään kolme 
kuukautta ennen määräpäivää. Rekisterivi-
ranomaisen, tai julkisessa haasteessa annetun 
lain 5 §:n nojalla selvitysmiesten, on viimeis-
tään kuukautta ennen määräpäivää toimitet-
tava tieto kuulutuksesta tunnetuille velkojille. 
Viranomainen merkitsee haasteen antamisen 
rekisteriin viran puolesta. 

14 §. Velkojen maksaminen, omaisuuden 
jakaminen ja jaon moittiminen. Pykälässä 
säädetään säätiön varojen jakamisesta sen 
jälkeen, kun tuntemattomat velat ovat lakan-
neet ja tiedossa olevat velat maksettu. 

Pykälän 1 momentin mukaan julkisen haas-
teen jälkeen selvitysmiesten on maksettava 
kaikki tiedossa olevat velat. Jos velka on rii-
tainen, erääntymätön tai sitä ei muusta syystä 
voida maksaa, selvitysmiesten tulee varata 
riittävä määrä omaisuutta erilleen velkojen 
maksamiseksi. Selvitysmiesten velvollisuu-
tena ei ole realisoida velkojen maksamisen 
jälkeen säätiöllä jäljellä olevaa varallisuutta, 
vaan omaisuus luovutetaan sellaisenaan 
säännöissä tai purkamista koskevassa päätök-
sessä määrätylle taholle. Säännös vastaa 
voimassa olevaa säätiökäytäntöä. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön varoja 
ei voi luovuttaa säätiön purkautumista ja lak-
kauttamista koskevassa tilanteessa 1 luvun 
8 §:ssä säädetylle lähipiirille. Voimassa ole-
vassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Sää-
tiön tarkoituksena ei voi olla erityisen talou-
dellisen edun tuottaminen 1 luvun 8 §:ssä 
määrättyyn lähipiiriin kuuluvalle. Periaatetta 
ei voi kiertää siten, että säätiö kerää varoja, 
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jotka säätiön purkautuessa luovutettaisiin lä-
hipiiriin kuuluvalle. Kielto on pakottava, eikä 
siitä voi säännöissä määrätä toisin. Ehdotetun 
voimaanpanolain 12 §:n 3 momentin mukaan 
kieltoa ei sovelleta sellaisiin ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröityihin säätiöihin, 
joiden säännöissä on ennen lain voimaantu-
loa nimenomaisesti määrätty, että varat luo-
vutetaan jollekin 1 luvun 8 §:ssä määritettyyn 
lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Uuden lain 
voimaantulon jälkeen sääntöjä voidaan tältä 
osin muuttaa ehdotuksen 6 luvun 1 §:n 
3 momentti huomioiden. 

Pykälän 3 momentissa säädetään siitä, mi-
ten varat jaetaan selvitysmenettelyn yhtey-
dessä. Säätiön säännöissä voi olla erilaisia 
määräyksiä säätiön varojen käytöstä säätiön 
toiminnan loppumisen yhteydessä. Säännöis-
sä voidaan esimerkiksi määrätä määrätty ta-
ho, jolle varat luovutetaan ilman erityistä 
käyttötarkoitusmääräystä. Säännöissä voi-
daan toisaalta määrätä vain käyttötarkoitus, 
johon tarkoitukseen varat luovutetaan käytet-
täväksi. Säännöissä voidaan voimassa olevaa 
säätiökäytäntöä vastaavasti myös määrätä, et-
tä varat käytetään hallintoneuvoston tai halli-
tuksen selvitystilaan asettamista koskevassa 
päätöksessä määräämällä tavalla, jolloin 
mainittu taho voi päättää, kenelle varat luo-
vutetaan ja asetetaanko varojen käytölle eri-
tyisiä määräyksiä.  

Jos säännöissä on määrätty, kenelle varat 
on luovutettava, kun säätiön purkautuu, pää-
töstä tekevällä toimielimellä ja selvitysmie-
hillä ei ole harkintavaltaa sen osalta, kenelle 
varat luovutetaan. Jos varojen käyttöön liitty-
en ei ole määräyksiä säännöissä, päätöstä te-
kevä toimielin ei voi määrätä varojen saajaa 
sitovia omaisuuden käyttöä koskevia rajoi-
tuksia, jollei säännöissä määrätä toisin. 

Jos säännöissä ei ole määräystä siitä, kenel-
le varat luovutetaan selvitysmenettelyn yh-
teydessä, luovutetaan varat selvitystilaan 
asettamista koskevan päätöksen mukaisesti 
siihen tarkoitukseen, joka ehdotuksen 2 lu-
vun 3 pykälän 1 momentin 5 kohdan perus-
teella on määrätty säännöissä säätiön purkau-
tumisen yhteydessä varojen käyttötarkoituk-
seksi. Päätöksen tekevä toimielin voi päättää, 
kenelle yksittäiselle taholle varat luovute-
taan. Päätöksen tekevä toimielin voi myös 

päättää, että selvitysmiehet tekevät lopullisen 
päätöksen varojen saajasta.  

Jos säännöissä ei ole määrätty, kenelle tai 
mihin käyttötarkoitukseen varat on luovutet-
tava, ne on luovutettava selvitystilaan aset-
tamista koskevan päätöksen mukaisesti sääti-
ön varsinaista tarkoitusta edistävään käyt-
töön. Päätöksen tekevä toimielin voi tässäkin 
tilanteessa päättää, että selvitysmiehet teke-
vät lopullisen päätöksen varojen saajista. 
Säätiön jäljellä olevat varat voidaan esimer-
kiksi jakaa apurahoina säätiön tarkoituksen 
mukaisesti, jolloin yksittäisten apurahansaa-
jien valinta voidaan jättää selvitysmiesten 
tehtäväksi.  

Jos säätiö määrätään selvitystilaan rekiste-
riviranomaisen toimesta, päättää rekisterivi-
ranomainen, kenelle säätiön tarkoitusta edis-
tävälle taholle varat luovutetaan, jollei sään-
nöissä ole määrätty varojen saajaa. Jollei 
säännöissä määrätä varojen saajasta tai käyt-
tötarkoituksesta, tulee varat säätiön purkau-
tuessa luovuttaa säätiön tarkoitusta edistä-
vään toimintaan. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevan lain 
19 §:n 3 momentista, jonka mukaan varat on 
luovutettava valtiolle, jollei säännöissä ole 
määrätty, miten ne on säätiön lakkauttamista 
koskevassa tilanteessa käytettävä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään tilantees-
ta, jossa säätiö lakkautetaan tuomioistuimen 
päätöksellä tai selvitystilaan asettamista kos-
kevassa päätöksessä ei ole määrätty varojen 
käytöstä. Tällöin säätiölle määrättyjen selvi-
tysmiesten tulee tehdä ehdotus, mihin säätiön 
jäljellä olevat varat luovutetaan. Varat tulee 
luovuttaa, mikäli se on mahdollista, siten 
kuin säätiön säännöissä on määrätty varojen 
käytöstä säätiön purkautuessa. Jos säännöissä 
on määrätty, kenelle tai mihin käyttötarkoi-
tukseen varat on luovutettava, selvitysmies-
ten tulee noudattaa ehdotuksessa sääntöjen 
määräyksiä, mikäli se on mahdollista. 

Jos varoja ei voi luovuttaa säännöissä mää-
rätylle ihmiselle tai oikeushenkilölle taikka 
siihen tarkoitukseen, mitä säännöissä on 
määrätty varojen käyttötarkoituksesta säätiön 
purkautumista koskevassa tilanteessa, varat 
on luovutettava säätiön varsinaista tarkoitusta 
läheisesti edistävään käyttöön.  

Selvitysmiesten ehdotus varojen käytöstä 
tulee Patentti- ja rekisterihallituksen vahvis-
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tettavaksi. Jos selvitysmiesten ehdotus ei vas-
taa sääntöjen määräystä varojen käytöstä sää-
tiön purkautuessa, Patentti- ja rekisterihalli-
tus voi kehottaa selvitysmiehiä esittämään 
uuden ehdotuksen jäljellä olevien varojen 
käytöstä. Samoin on meneteltävä, jos sään-
nöissä ei ole määräyksiä varojen käytöstä 
purkamista koskevassa tilanteessa ja selvi-
tysmiesten ehdotus ei edistä läheisesti säätiön 
varsinaisen tarkoituksen toteutumista. Patent-
ti- ja rekisterihallituksen harkintavaltaan ei 
kuulu arvioida, kuinka tarkoituksenmukaises-
ti selvitysmiesten tekemä ehdotus edistää 
säätiön tarkoitusta. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, että säätiön perustajalla tai säännöissä 
yksilöidyllä edunsaajalla on mahdollisuus 
moittia jakoa. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä. Nimetyllä edunsaajalla 
tarkoitetaan sitä tahoa, jolle säätiön jäljellä 
olevat varat on määrätty luovutettavaksi sää-
tiön purkautuessa. Jos säännöissä ei ole mai-
nittu nimeltä edunsaajaa, moiteoikeus on 
vain olemassa olevalla perustajalla. Jos esi-
merkiksi säännöissä on määrätty, että säätiön 
purkautuessa sen varat on jaettava kuvataitei-
lijoille, yksittäisellä kuvataiteilijalla ei ole 
oikeutta riitauttaa jakoa. Jaon moittimista 
koskeva kanne on pantava vireille kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys on 
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa. 

15 §. Lopputilitys. Pykälässä säädetään 
lopputilityksestä ja sen sisällöstä. Voimassa 
olevan lain 19 §:n 2 momenttia vastaavasti 
säätiön rekisteristä poistaminen edellyttää 
lopputilityksen toimittamista rekisteriviran-
omaiselle. Voimassa olevasta laista poiketen 
laissa ehdotetaan laajennettavaksi lopputili-
tyksen sisältöä. Lopputilitys kattaa pykälän 
1 momentin mukaan tilinpäätökset toiminta-
kertomuksineen ja tilintarkastuskertomuksi-
neen selvitysmenettelyn aikaisesta hallinnos-
ta sekä kertomuksen koko selvitysmenette-
lystä ja varojen jaosta. Säätiön tilintarkasta-
jan tulee erikseen tarkastaa koko lopputilitys. 

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi pykälän 2 momentin mukaan kuuden 
kuukauden kuluessa lopputilityspäivästä. 

16 §. Purkautuminen. Pykälässä säädetään 
purkautumisen oikeusvaikutuksista. Pykälän 
1 momentin mukaan säätiö katsotaan pure-
tuksi, kun lopputilitys on rekisteröity rekiste-

riviranomaisen toimesta. Säännös vastaa 
voimassa olevan lain 19 §:n 2 momenttia. 

Voimassa olevasta laista poiketen pykälän 
2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi sääti-
ön oikeudellisesta asemasta purkautumisen 
jälkeen. Säätiö ei purkautumisen jälkeen voi 
hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. 
Säätiön puolesta purkautumisen jälkeen teh-
dyistä toimista vastaavat toimiin osallistuneet 
henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti. 
Tästä poiketen säätiön selvitysmiehet voivat 
ilman henkilökohtaista vastuuta ryhtyä toi-
menpiteisiin tarvittavien uusien selvitystoi-
mien aloittamiseksi tai hakea säätiön asetta-
mista konkurssiin. 

Lakiin ehdotetaan uudempaa yksityisiä yh-
teisöjä koskevaa sääntelyä vastaavasti sään-
nöstä oikeudesta luopua sopimuksesta, joka 
on tehty säätiön kanssa sen purkautumisen 
jälkeen, jos sopimuskumppani ei tiennyt pur-
kautumisesta. Rekisterimerkintä itsessään ei 
luo olettamaa tietoisuudesta. 

17 §. Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvi-
tys. Pykälässä säädetään soveltuvin osin uu-
dempaa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lain-
säädäntöä vastaavasti selvitystilan jatkami-
sesta ja jälkiselvityksestä. Voimassa olevassa 
laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilaa 
jatketaan, jos säätiölle ilmaantuu purkamisen 
jälkeen uusia varoja, säätiötä vastaan noste-
taan kanne tai muuten tarvitaan selvitystoi-
mia. Säätiölle voi esimerkiksi selvitystilan 
päättymisen jälkeen ilmetä uusia varoja, jot-
ka selvitysmenettelyn jatkamisen kautta jae-
taan 14 §:ssä säädetyn mukaisesti. Selvitysti-
lan jatkaminen tulee viivytyksettä ilmoittaa 
rekisteröitäväksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan, jos selvitys-
menettelyn jatkamista ei katsota tarpeellisek-
si, selvitysmiehet voivat suorittaa asiassa tar-
vittavat toimenpiteet. Säätiölle ilmaantuva 
varallisuus voi olla esimerkiksi jaettavissa 
alkuperäisille edunsaajille aikaisemmassa va-
rojenjakosuhteessa ilman selvitysmenettelyn 
jatkamista. Tehdyistä toimenpiteistä selvi-
tysmiehet laativat erillisen selvityksen, joka 
rekisteröidään säätiörekisteriin. 

Jos selvitysmenettelyn jatkamiseen ei ole 
varoja, eikä kukaan ota vastattavaksi selvi-
tysmenettelystä aiheutuvia kustannuksia, sel-
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vitystilaa ei pykälän 3 momentin mukaan jat-
keta. 

18 §. Selvitystilan lopettaminen ja toimin-
nan jatkaminen. Lakiin ehdotetaan soveltu-
vin osin uudempaa yksityisiä yhteisöjä kos-
kevaa lainsäädäntöä vastaavaa säännöstä sel-
vitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatka-
misesta. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan selvitystilasta 
päättänyt toimielin voi päättää, että selvitysti-
la lopetetaan ja säätiön toimintaa jatketaan. 
Päätös selvitystilan lopettamisesta ja säätiön 
toiminnan jatkamisesta voidaan tehdä yksin-
kertaisella enemmistöllä, jollei säännöissä 
määrätä toisin. Jos selvitystila perustuu sään-
töjen määräykseen, tulee sääntöjä muuttaa, 
ennen kuin toimintaa voidaan jatkaa. Säätiö 
on voitu esimerkiksi perustaa määrätyksi 
ajaksi, ja jos määrätyn ajan jälkeen toimintaa 
katsotaan tarkoituksenmukaiseksi jatkaa, tu-
lee sääntöjä muuttaa. Jos perustaja on mää-
rännyt säännöissä, että määräaikaa koskevaa 
määräystä ei voi muuttaa, ei selvitystilaa voi 
lopettaa ja säätiön toimintaa jatkaa pykälän 
sanamuodosta huolimatta. 

Toiminnan jatkaminen edellyttää 2 momen-
tin mukaan säätiön johdon valitsemista lain 
ja sääntöjen mukaisesti. Jos säätiön hallitus 
täydentää itse itseään tai jos säätiössä on hal-
lintoneuvosto, joka täydentää itse itseään ja 
valitsee hallituksen jäsenet, selvitysmiehet 
nimeävät hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenet. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi selvitystilan lopettamista koskevasta 
rekisteri-ilmoituksesta. Päätös selvitystilan 
lopettamisesta ja johdon valinta on viivytyk-
settä ilmoitettava rekisteröitäväksi. Säätiön 
velkojille haettu julkinen haaste raukeaa, jos 
selvitystila keskeytetään ja säätiön toimintaa 
jatketaan. Selvitysmiesten on annettava selvi-
tystilan ajalta 15 §:n mukainen lopputilitys, 
joka rekisteröidään Patentti- ja rekisterihalli-
tukseen. 

19 §. Rekisteristä poistamisen ajankohta. 
Lakiin ehdotetaan selventävää säännöstä 
2 §:ssä säädetyn rekisteristä poistamisen 
ajankohdasta. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä. Säätiö on poistettu re-
kisteristä, kun viranomaisen päätös rekiste-
ristä poistamisesta on rekisteröity. 

20 §. Rekisteristä poistetun säätiön edus-
taminen. Pykälässä säädetään rekisteristä 
poistetun säätiön edustamisesta. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteristä 
poistetulle säätiölle voidaan tarvittaessa ni-
metä yksi tai useampi edustaja. Edustajien 
nimeämiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen 
tulee tehdä hakemus säätiön kotipaikan kärä-
jäoikeudelle. Patentti- ja rekisterihallitus voi 
tehdä omasta aloitteestaan hakemuksen kärä-
jäoikeudelle edustajan nimeämiseksi. Kuka 
tahansa, jonka oikeus riippuu siitä, että rekis-
teristä poistetulla säätiöllä on edustaja, voi 
myös tehdä aloitteen Patentti- ja rekisterihal-
litukselle edustajan nimeämisen hakemiseksi. 
Edustajaan sovelletaan soveltuvin osin, mitä 
selvitysmiehestä on säädetty, mutta edustajan 
kelpoisuutta toimia säätiön puolesta on 
21 §:ssä rajoitettu. 

Jos rekisteristä poistetulla säätiöllä ei ole 
edustajaa, tiedoksianto säätiölle voidaan py-
kälän 2 momentin mukaan toimittaa 9 luvun 
3 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. 

21 §. Rekisteristä poistetun säätiön oikeu-
dellinen asema. Pykälässä säädetään rekiste-
ristä poistetun säätiön oikeudellisesta ase-
masta. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan rekisteristä 
poistetun säätiön edustajina toimivat luvun 
20 §:ssä säädetyt edustajat. Säätiön puolesta 
sen rekisteristä poistamisen jälkeen tehdystä 
toimesta vastaavat toimesta päättäneet ja te-
kijät yhteisvastuullisesti. Säätiölle nimetty 
edustaja voi kuitenkin ryhtyä ilman henkilö-
kohtaista vastuuta toimenpiteeseen selvitys-
toimien aloittamiseksi tai hakea säätiön aset-
tamista konkurssiin. Säätiö voidaan hakea 
konkurssiin konkurssilain (120/2004) 1 luvun 
3 §:n mukaan, vaikka se on poistettu rekiste-
ristä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, mihin toimiin rekisteristä poistetun 
säätiön edustajat voivat ryhtyä. Jos rekisteris-
tä poistetulle säätiölle ilmaantuu varoja tai 
velkoja, jotka eivät ole lakanneet julkisella 
haasteella, voivat säätiön edustajat ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä ve-
lan maksamiseksi ja omaisuuden säilyttämi-
seksi. Rekisteristä poistettu säätiö on oikeus-
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toimikelvoton, joten momentissa tarkoitettuja 
välttämättömiä toimia tulkitaan suppeasti. 

Pykälän 3 momentin mukaan, jos rekisteris-
tä poistetulle säätiölle ilmaantuu varoja, on 
toimitettava selvitysmenettely. Edustajat voi-
vat kuitenkin jakaa viiden vuoden kuluttua 
rekisteristä poistamisen jälkeen alle 8 000 eu-
ron arvoiset varat 14 §:n 3 ja 4 momentin 
mukaisesti ilman selvitysmenettelyä, jos sää-
tiöllä ei ole tunnettuja velkojia. Varoja ilman 
selvitysmenettelyä saaneet vastaavat mahdol-
lisista säätiölle ilmaantuvien velkojen mak-
samisesta saamiensa varojen määrällä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään säätiön 
selvitystilaan asettamisesta, jos rekisteristä 
poistamisen jälkeen ilmenee tarve selvitysti-
lalle. Jokainen, jonka oikeutta säätiön selvi-
tystilaan asettaminen koskee, voi tehdä rekis-
teriviranomaiselle hakemuksen rekisteristä 
poistetun säätiön selvitystilaan asettamiseksi. 
Jos säätiöllä ei ole varoja, joilla selvityskulut 
suoritetaan, eikä kukaan ota vastatakseen 
selvitysmenettelyn kuluista, määräystä selvi-
tystilaan asettamisesta ei voi antaa. 

22 §. Säätiön varojen vähentyminen. Pykä-
lässä säädetään velkojien suojaa koskevasta 
rekisterimerkintäilmoituksesta. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan liiketoimintaa 
harjoittavan säätiön hallitus on velvollinen 
tekemään rekisteri-ilmoituksen, jos säätiön 
oma pääoma on negatiivinen. Jos ilmoitus 
laiminlyödään, hallitus voi joutua vahingon-
korvausvastuuseen 10 luvun 1 §:ssä säädetyn 
mukaisesti. Vaikka tällaisen säätiön oma 
pääoma on negatiivinen, ei säätiötä tarvitse 
asettaa selvitystilaan, jos säätiöllä on muu-
toin toimintaedellytykset. Säätiö voi jatkaa 
toimintansa harjoittamista, vaikka säätiön va-
rat ovat loppuneet. 

Oman pääoman menettämistä koskeva il-
moitus voidaan vastaavasti poistaa, jos oma 
pääoma on taseen tai muun vastaavan selvi-
tyksen perusteella kasvanut positiiviseksi. Ti-
lintarkastajan tulee tarkastaa selvitys, jonka 
perusteella oman pääoman menettämistä 
koskeva rekisteri-ilmoitus voidaan poistaa. 
Oman pääoman menettäminen voidaan ha-
vaita tilikauden päätyttyä tai kesken tilikaut-
ta. Ilmoitusvelvollisuus on viipymättä, kun 
oman pääoman menettäminen on havaittu. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi, mitä eriä laskennassa huomioidaan, 
kun arvioidaan, onko oma pääoma menetetty. 
Oman pääoman erien laskemisessa on nouda-
tettava erityistä varovaisuutta. 

23 §. Säätiön saneeraus. Lakiin ehdotetaan 
säännöstä yrityssaneerausmenettelystä päät-
tämisestä. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä. Yrityssaneerausmenet-
telyhakemuksesta päättää hallitus. Jos sääti-
öllä on hallintoneuvosto, päättää se hake-
muksen tekemisestä, jollei päätösvaltaa asi-
assa ole säännöissä määrätty hallitukselle. 
Jos asia on kiireellinen, hallituksella on aina 
toimivalta tehdä hakemus saneerausmenette-
lystä. 

24 §. Konkurssi. Lakiin ehdotetaan uudem-
paa yksityisiä yhteisöjä koskevaa lainsäädän-
töä vastaavia säännöksiä säätiön omaisuuden 
konkurssiin luovuttamisesta ja konkurssista. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä. 

Pykälän 1 momentin  mukaan säätiön 
omaisuuden konkurssiin luovuttamisesta 
päättää hallitus. Konkurssia koskevaa pää-
tösvaltaa ei voi siirtää sääntömääräisestikään 
hallintoneuvostolle tai toimitusjohtajalle. Jos 
säätiö on selvitystilassa, selvitysmiehet voi-
vat luovuttaa säätiön omaisuuden konkurs-
siin. Pykälän 2 momentissa säädetään säätiön 
purkautumisesta konkurssin seurauksena. 
Pykälän 3 momentissa säädetään säätiön hal-
lituksen tehtävistä tilanteessa, jossa säätiöllä 
on konkurssin jälkeen vielä omaisuutta. Py-
kälän 4 momentissa säädetään tilanteesta, 
jossa konkurssin jälkeen säätiölle ilmaantuu 
varoja.  

 
V OSA Säätiörekisteri ja säätiöval-

vonta 

13 luku Säätiörekisteri 

Luvussa ehdotetaan säädettäväksi Patentti- 
ja rekisterihallituksen ylläpitämästä säätiöre-
kisteristä soveltuvin osin kaupparekisterila-
kia (129/1979) vastaavasti. Rekisterin pitä-
misen sekä rekisteriin tehtävien ilmoitusten 
ja siihen tallennettavien tietojen osalta ehdo-
tus vastaa pääosin voimassa olevaa oikeutta. 
Muilta osin lukuun ehdotetaan kaupparekis-
terilain sääntelyä vastaavia säännöksiä muun 
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muassa säätiön aputoiminimen ja nimen 
käännöksen rekisteröimisestä, rekisterimer-
kintöjen kuuluttamisesta, rekisteri-ilmoi-
tuksen kielestä sekä rekisteri-ilmoituksen 
virheen korjaamisesta. Kaupparekisterilain 
25 §:stä poiketen ei ehdoteta erityisiä sään-
nöksiä säätiörekisterimerkintöjen kuuluttami-
sesta. Voimassa olevaa lakia vastaavasti oi-
keusvaikutukset syntyvät rekisterimerkinnäs-
tä, jonka katsotaan tulleen kaikkien tietoon 
(17 §).  

Lisäksi säätiörekisteriä koskevassa luvussa 
ehdotetaan säädettäväksi yhdistyslainsäädän-
töä vastaavasti säätiön sääntöjen ennakkotar-
kastuksesta.  

1 §. Säätiörekisteri ja rekisteriviranomai-
nen. Pykälässä säädetään voimassa olevaa 
oikeutta vastaavasti Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen pitämästä säätiörekisteristä. Pykälän 
1 ja 2 momentit vastaavat sanamuodoltaan 
kaupparekisterilain 1 §:n 1 ja 2 momentteja.  

Pykälän 3 ja 4 momentin mukaan säätiöre-
kisteriin tehdyt merkinnät ja siihen kuuluvat 
rekisteriviranomaisen hallussa olevat asiakir-
jat ovat pääsääntöisesti julkisia, lukuun otta-
matta ihmisen henkilötunnuksen loppuosaa ja 
ulkomailla asuvan kotiosoitetta sekä säätiön 
tilinpäätöksen tase-erittelyitä. Pykälän 3 ja 
4 momentit vastaavat pääosin kaupparekiste-
rilain 1 a §:n 1 ja 2 momentteja kuitenkin si-
ten, että oikeutta saada tietoja säätiörekiste-
ristä on rajoitettu tässä laissa sen vuoksi, että 
säätiövalvonnan yhteydessä viranomainen 
voi saada myös sellaisia salassa pidettäviä 
tietoja, joita kaupparekisterissä ei ole. Sää-
tiövalvontaan liittyvien tietojen ja asiakirjo-
jen salassapidosta säädetään tämän lain 
14 luvun 14 §:ssä. 

2 §. Perusilmoituksen tekeminen. Pykälässä 
säädetään säätiön perusilmoituksen tekemi-
sestä kaupparekisterilain 2 §:ää vastaavalla 
tavalla. Säätiön perustamisen osalta lain 
2 luvussa on ehdotettu voimassa olevan lain 
mukaisen perustamislupamenettelyn kor-
vaamista muita yhteisömuotoja vastaavalla 
yksivaiheisella rekisteröintimenettelyllä.  
Koska säätiörekisteriin merkitään vain tämän 
lain 2 luvussa säädetyllä tavalla perustetut 
säätiöt, pykälän 1 momentissa ei ehdoteta 
säädettäväksi kaupparekisterilakia vastaavas-
ti säätiön kotipaikan siirtämisestä Suomeen 
tehtävästä perusilmoituksesta. Pykälän 

2 momentin mukaan perusilmoitus on tehtävä 
sitä varten vahvistetulla lomakkeella. 

Jos rekisteröitävä säätiö harjoittaa elinkei-
notoimintaa, se on ilmoitettava myös kauppa-
rekisteriin, mikä vastaa voimassa olevaa oi-
keutta. 

3 §. Rekisteriin tallennettavat henkilötie-
dot. Pykälässä säädetään säätiörekisteriin 
merkittävistä henkilötiedoista. Ehdotus vas-
taa pääosin voimassa olevan lain 6 §:n 
2 momentin 1 ja 4 kohtaa sekä kaupparekis-
terilain 3 a §:ää. 

4 §. Perusilmoitus. Pykälässä säädetään 
säätiön perusilmoituksen sisällöstä. Perusil-
moituksen lisäksi rekisteriviranomaiselle sää-
tiötä perustettaessa toimitettavista asiakirjois-
ta säädetään tämän lain 1 luvun 3 §:n 2 mo-
mentissa, 2 luvun 1—3 §:ssä ja 6 §:ssä sekä 
tämän luvun 5 §:ssä. Ehdotus vastaa pääosin 
kaupparekisterilain osakeyhtiön perusilmoi-
tusta koskevan 9 §:n 1 momentin 1—5 ja 
10—14 kohtia. 

Pykälän 14 kohdan mukaan hallituksen jä-
senten ja toimitusjohtajan on ilmoitettava, et-
tä perustaminen on suoritettu tämän lain mu-
kaisesti. Ilmoitus sisältää voimassa olevan 
lain 6 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan mukai-
sen vakuutuksen ja selvityksen siitä, että sää-
tiölle määrätty varallisuus on hallituksen 
huostassa. Ilmoitus annetaan siitä varallisuu-
desta, joka perustamiskirjassa on määrätty 
luovutettavaksi säätiölle peruspääomana. 

5 §. Rekisteröimisen edellytykset. Pykälässä 
säädetään säätiön rekisteröimisen edellytyk-
sistä, jotka vastaavat osin voimassa olevassa 
laissa perustamisluvan saamiselle ja osin re-
kisteröimiselle asetettuja vaatimuksia.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan re-
kisteriviranomaiselle on toimitettava säätiön 
rekisteröimiseksi perusilmoitus, jonka sisäl-
löstä säädetään 4 §:ssä ja uudessa säätiöase-
tuksessa. Säännös vastaa sisällöltään voimas-
sa olevan lain 6 §:n 1 momenttia ja säätiöase-
tuksen 7 §:ää.  

Momentin 2 kohdan mukaan perusilmoi-
tukseen tulee liittää perustamiskirja alkupe-
räisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettu-
na jäljennöksenä. Perustamiskirjassa tai sen 
liitteenä on toimitettava säätiön säännöt. 
Säännös vastaa sisällöltään voimassa olevan 
lain 5 §:n 1 momenttia. Rekisteriviranomai-
nen tarkastaa ennen rekisteröintiä, että perus-
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tamiskirja ja sen liitteenä olevat säännöt on 
laadittu tämän lain mukaisesti. 

Ehdotus poikkeaa voimassa olevan lain 
5 §:n 1 momentista siten, että testamenttia, 
jossa säätiö on määrätty perustettavaksi, ei 
edellytetä toimitettavaksi rekisteriviranomai-
selle rekisteröintivaiheessa. Jos säätiön pe-
rustamisesta on määrätty testamentissa, tuo-
mioistuin toimittaa Patentti- ja rekisterihalli-
tukselle tiedon testamentista 2 luvun 6 §:n 
mukaisesti sen jälkeen, kun tuomioistuin on 
tehnyt toimeenpanijaa koskevan määräyksen. 
Ehdotuksen mukaan toimeenpanija laatii ja 
allekirjoittaa perustamiskirjan ja laatii tarvit-
taessa säännöt, joihin on kirjattu testamentis-
sa säätiön perustamiseen liittyvät määräyk-
set. Toimeenpanijan on 2 luvun 7 §:n 2 mo-
mentissa asetetun huolellisuusvelvoitteen 
mukaisesti varmistettava, että testamentissa 
säätiön perustamiseen liittyvät määräykset 
tuleva huomioiduksi säätiön perustamiskir-
jassa ja säännöissä. 

Momentin 3 kohdan mukaan säätiön rekis-
teröimiseksi on voimassa olevan lain 5 §:n 
1 momenttia vastaavasti toimitettava Patent-
ti- ja rekisterihallitukselle selvitys siitä, että 
testamentti on saanut lainvoiman. Selvityk-
senä voidaan toimittaa voimassa olevan käy-
tännön mukaisesti esimerkiksi tuomioistui-
men todistus siitä, että testamenttia ei ole 
moitittu tai lainvoimainen tuomioistuimen 
tuomio testamenttia koskevasta oikeuden-
käynnistä.  

Rekisteröiminen edellyttää lisäksi momen-
tin 4 kohdan mukaan, että rekisteriviran-
omaiselle toimitetaan tilintarkastajanlausunto 
siitä, onko säätiölle perustamiskirjassa mää-
rätty omaisuus, joka perustamiskirjan mu-
kaan tulee luovuttaa säätiölle ennen säätiön 
rekisteröintiä, luovutettu säätiölle. Hallituk-
sen ja toimitusjohtajan ilmoitus ja tilintarkas-
tajan lausunto sisältävät vakuutuksen ja lau-
sunnon myös siitä, että säätiölle peruspää-
omasitoumuksessa määrätty kiinteä omaisuus 
on luovutettu maakaaren säännösten mukai-
sella luovutuskirjalla säätiölle. Ehdotus poik-
keaa voimassa olevan lain 6 §:n 2 momentin 
3 kohdasta siten, että rekisteriviranomaiselle 
ei perusilmoituksen yhteydessä edellytetä 
toimitettavan oikeaksi todistettua jäljennöstä 
kiinteän omaisuuden luovutuskirjasta. Lisäk-
si tilintarkastajan lausunnosta on käytävä il-

mi, että säätiöllä on 2 luvun 4 §:ssä tarkoitet-
tu talousarvio ja toiminta- ja rahoitussuunni-
telma. Säätiön perustaja ja ensimmäinen hal-
litus vastaavat arvion ja suunnitelmien laati-
misesta, tilintarkastajan tehtävänä on vain to-
deta, että säätiö on muodollisesti täyttänyt 
vaatimukset ennen rekisteröintiä. Tilintarkas-
tajan ei siten tarvitse arvioida esimerkiksi ar-
vion ja suunnitelmien perusteita, kattavuutta 
eikä niiden toteutumisen todennäköisyyttä. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiön rekis-
teröiminen edellyttää edellä 1 momentissa 
säädettyjen asiakirjojen ja tietojen toimitta-
misen lisäksi, että säätiöllä on 1 luvussa sää-
detyt perustamisen edellytykset. Ehdotuksen 
1 luvun 2 §:ssä on säädetty säätiön tarkoituk-
sesta ja 3 §:ssä rekisteröintiä seuraavalle 
kolmelle vuodelle laadittavasta toiminnan ra-
hoitussuunnitelmasta. Voimassa olevan lain 
mukaan perustamisen edellytykset on tarkas-
tettu perustamislupavaiheessa, josta ehdotuk-
sessa on luovuttu. 

Pykälän 3 momentissa säädetään etuoikeu-
desta säätiön nimeen siinä tapauksessa, että 
samanaikaisesti vireillä on kaksi sellaista pe-
rus- tai muutosilmoitusta, jotka koskevat sa-
man nimen rekisteröimistä. Momentin mu-
kaan myöskään tämän luvun 20 §:n mukai-
sesti tarkastettuihin sääntöihin otettua säätiön 
nimeä ei voida ennakkotarkastuksesta anne-
tun päätöksen voimassaoloaikana rekisteröi-
dä toisen säätiön nimeksi, jos ennakkotarkas-
tuksesta on annettu päätös ennen perusilmoi-
tuksen tekemistä. 

6 §. Muutosilmoitus. Pykälässä säädetään 
säätiön velvollisuudesta muutosilmoituksen 
tekemiseen rekisteriviranomaiselle. Ehdotus 
vastaa voimassa olevaa oikeutta ja kauppare-
kisterilain 14 §:n 1 ja 2 momenttia. 

7 §. Vastuu ilmoituksen tekemisestä. Pykä-
lään ehdotetaan viittaussäännöstä yritys- ja 
yhteisötietolain 14 §:ään, jossa säädetään re-
kisteri-ilmoituksen tekemisestä vastuullisista 
henkilöistä. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa nimenomaista säännöstä. Ehdotus 
vastaa sanamuodoltaan kaupparekisterilain 
15 §:ää. 

8 §. Ilmoituksen tekemiseen oikeutettu. Py-
kälässä säädetään säätiörekisteriin merkityn 
henkilön oikeudesta ilmoituksen tekemiseen, 
kun tämä ei enää ole rekisteriin merkityssä 
asemassa tai tehtävässä. Voimassa olevassa 
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laissa ei ole vastaavaa nimenomaista sään-
nöstä. Pykälä vastaa sanamuodoltaan kaup-
parekisterilain 16 §:ää. 

9 §. Säätiön nimen käännös ja aputoimini-
mi. Pykälässä säädetään säätiön nimen kään-
nöksen ja aputoiminimen rekisteröimisestä. 
Säätiön erikielisten nimien on sisällöltään 
vastattava toisiaan. Voimassa olevassa laissa 
ei ole vastaavaa nimenomaista säännöstä. 
Ehdotus vastaa kaupparekisterilain 17 §:ää, 
jossa säädetään myös kaupparekisteriin mer-
kityn säätiön mahdollisen prokuran rekiste-
röimisestä. 

10 §. Yrityskiinnitys. Ehdotus vastaa kaup-
parekisterilain 18 §:n 4 momenttia. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

11 §. Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi tuomioistuimen velvollisuudesta toi-
mittaa rekisteriviranomaiselle rekisteriin 
merkittäväksi tieto säätiön toiminnan lak-
kauttamisesta ja sen yhteydessä määrätystä 
selvitysmiehestä, tuomioistuimen määrää-
mästä uskotusta miehestä taikka hallituksen 
tai hallintoneuvoston jäsenistä sekä tuomiois-
tuimen määräämästä rekisteristä poistetun 
säätiön edustajasta. Voimassa olevan lain 
22 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen 
on ilmoitettava säätiörekisteriin merkittäväk-
si tieto uskotun miehen, uuden hallituksen ja 
selvitysmiehen määräämistä koskevasta pää-
töksestä. Samoin tuomioistuimen on voimas-
sa olevan lain 22 §:n 3 momentin mukaan 
ilmoitettava päätös säätiön lakkauttamisesta 
rekisteröitäväksi. 

Ehdotettu 2 momentti vastaa sanamuodol-
taan kaupparekisterilain 19 §:n 1 momenttia. 
Voimassa olevan lain 22 §:n 2 momentin 
mukaan kun säätiön omaisuus on luovutettu 
konkurssiin, konkurssi on peruuntunut, pää-
tös konkurssiin asettamisesta on kumottu tai 
konkurssi on rauennut varojen vähyyden 
vuoksi, tuomioistuimen on ilmoitettava asias-
ta rekisteröimistä varten Patentti- ja rekiste-
rihallitukselle.  

Ehdotettu 3 momentti vastaa sanamuodol-
taan kaupparekisterilain 19 §:n 2 momenttia 
ja ehdotettu 4 momentti vastaa voimassa ole-
van lain 22 §:n 4 momenttia. 

12 §. Ilmoituksen kieli. Pykälässä säädetään 
rekisteri-ilmoituksen kielestä. Voimassa ole-
vassa laissa ei ole vastaavaa nimenomaista 

säännöstä. Ehdotus vastaa sanamuodoltaan 
kaupparekisterilain 20 §:ää. 

13 §. Virheen korjaaminen. Pykälässä sää-
detään rekisteri-ilmoituksen virheen korjaa-
misesta. Voimassa olevassa laissa ei ole vas-
taavaa säännöstä, mutta rekisteriviranomai-
sen toimintaan sovellettavassa hallintolain 
(434/2003) 22 §:ssä säädetään asiakirjan täy-
dentämisestä, ja rekisteröintikäytännössä il-
moitusten täydentäminen on ollut yleistä. 
Ehdotus vastaa pääosin voimassa olevaa oi-
keutta ja rekisterikäytäntöä sekä myös sana-
muodoltaan kaupparekisterilain 21 §:n 1 ja 
3 momenttia. 

Pykälään ei ehdoteta kaupparekisterilain 
21 §:n 2 momenttia vastaavaa säännöstä il-
moitusta tehtäessä suoritettavasta maksusta. 
Maksu peritään voimassa olevaa käytäntöä 
vastaavasti jälkikäteen. 

14 §. Tietojen päivittäminen. Pykälässä 
säädetään rekisteriviranomaisen oikeudesta 
tiedostojen päivittämiseen ja ilmoitettujen 
henkilötietojen tarkistamiseen väestötietojär-
jestelmästä, sekä säätiön yhteystietojen päi-
vittämiseen yritys- ja yhteisötietojärjestel-
mästä. Voimassa olevan lain 22 a §:n mu-
kaan Patentti- ja rekisterihallitus on oikeutet-
tu yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä päivit-
tämään säätiöiden yhteystiedot.  

Pykälä vastaa sanamuodoltaan kauppare-
kisterilain 21 a §:ää. Henkilöstä, jolla on 
suomalainen henkilötunnus, ei kaupparekis-
terikäytännössä ole tarvinnut erikseen ilmoit-
taa osoitetietoja, vaan Patentti- ja rekisteri-
hallitus on voinut tämän säännöksen nojalla 
poimia tiedot väestötietojärjestelmästä. 

15 §. Kanne rekisterimerkinnän kumoami-
sesta ja vahingon korvaamisesta. Lain luke-
misen helpottamiseksi pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan viittaussäännöstä tämän lain 2 lu-
vun 5 §:ään säätiön nimen käytön kieltämi-
sestä sekä nimen rekisteröinnin kumoamises-
ta. Pykälän 2 momentti vastaa sanamuodol-
taan kaupparekisterilain 22 §:n 2 momenttia. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavia ni-
menomaisia säännöksiä.  

16 §. Merkinnän poistaminen rekisteristä. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kauppa-
rekisterilain 23 §:ää vastaavasti tuomioistui-
men lainvoimaiseen ratkaisuun perustuvasta 
rekisterimerkinnän poistamisesta. Voimassa 
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olevassa laissa ei ole vastaavaa nimenomais-
ta säännöstä.  

17 §. Rekisterimerkinnän oikeusvaikutus. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi rekiste-
rimerkinnän oikeusvaikutuksesta soveltuvin 
osin vastaavasti kuin mitä kaupparekisterilain 
26 §:ssä säädetään kuulutuksesta. Lakiin ei 
ehdoteta säännöksiä erillisestä kuulutuksesta, 
koska rekisterimerkinnät tehdään ajantasai-
sesti avoimeen ja kaikkien saatavana olevaan 
säätiörekisteriin nykyistä käytäntöä vastaa-
vasti. Ehdotuksessa kuulutusta vastaa rekiste-
rimerkintä, joka saatetaan ajantasaisesti ylei-
seen tietoon rekisteriviranomaisen tietojärjes-
telmän kautta. Voimassa olevassa laissa ei 
ole vastaavaa säännöstä.  

18 §. Edustajaa koskeva virheellinen mer-
kintä rekisterissä. Pykälä vastaa sanamuodol-
taan kaupparekisterilain 26 a §:ää. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä.  

19 §. Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen. 
Pykälä vastaa sisällöltään kaupparekisterilain 
2, 14, 15, 18, 27 ja 28 ja 30 §:ää. Voimassa 
olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 

20 §. Ennakkotarkastus. Pykälässä ehdote-
taan lakiin otettavaksi säännökset säätiön 
sääntöjen ja niiden muutoksen ennakkotar-
kastuksesta. Ennakkotarkastuksella tarkoite-
taan perustettavalle säätiölle suunniteltujen 
sääntöjen tai jo rekisteröidyn säätiön sääntö-
jen muutoksen tarkastamista ennen kuin pe-
rustettavan säätiön säännöt tai sääntöjen 
muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi. Käy-
tännössä rekisteriviranomainen on suorittanut 
jo voimassa olevan lain aikana epävirallista 
sääntöjen ennakkotarkastusta.  

Pykälän 1 momentin mukaan rekisterivi-
ranomainen voi hakemuksesta suorittaa sään-
töjen tai niiden muutoksen tarkastuksen en-
nakolta, milloin siihen on säätiön koon, sään-
töjen muutoksen merkityksen, sääntöjen 
muutosta koskevien menettelysäännösten tai 
muun sellaisen syyn vuoksi aihetta. Rekiste-
riviranomaisella ei ole ehdotonta velvolli-
suutta ennakkotarkastuksen toimittamiseen 
kaikissa pyydetyissä tapauksissa. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetään en-
nakkotarkastuksen hakemisesta, ennakkotar-
kastuksesta annetun päätöksen sitovuudesta 
sekä päätöksen voimassaoloajasta. Päätöksen 
sitovuudella tarkoitetaan sitä, että rekisterivi-
ranomaisen on rekisteröitävä ennakkotarkas-

tetut säännöt tai sääntöjen muutos, jos säätiö 
ilmoittaa ne myöhemmin rekisteröitäväksi 
muuttumattomina. Ennakkotarkastettuihin 
sääntöihin voitaisiin tehdä kuitenkin vähäisiä 
muutoksia ilman, että rekisteriviranomainen 
tarkastaa säännöt kokonaisuudessaan uudel-
leen.  

Ennakkotarkastuksesta annettu päätös olisi 
ehdotuksen mukaan voimassa kaksi vuotta. 
Päätöksen voimassaoloajan rajoittaminen on 
tarpeen, jotta vältyttäisiin epäselviltä tilan-
teilta sen suhteen, ilmoitetaanko ennakkotar-
kastetut säännöt rekisteröitäväksi. Lisäksi 
kahden vuoden määräaika on tarpeen sen 
vuoksi, että tarkastettuihin sääntöihin otettua 
säätiön nimeä ei voida tarkastuksesta annetun 
päätöksen voimassaoloaikana ottaa toisen 
säätiön nimeksi. Kahden vuoden määräaika 
katsotaan toisaalta riittäväksi tilanteissa, jois-
sa säätiön sääntömuutos edellyttää vaikeutet-
tua sääntömuutosmenettelyä, kuten ulkopuo-
lisen tahon, esimerkiksi kerran vuodessa ko-
koontuvan yhdistyksen kokouksen lausuntoa 
ja useamman kokouksen päätöstä säätiössä. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan säätiön oli-
si ennakkotarkastuksesta huolimatta tehtävä 
säätiön perusilmoitus tai sääntöjen muutos-
ilmoitus laissa säädetyllä tavalla. Jos rekiste-
röitävistä säännöistä päätettäessä olisi poiket-
tu ennakkotarkastetuista säännöistä, olisi il-
moituksessa käsittelyn nopeuttamiseksi osoi-
tettava tehdyt poikkeukset.  

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi mahdollisuudesta poiketa sääntömuu-
toksen voimaantuloa koskevasta pääsäännös-
tä. Ehdotuksen 6 luvun 5 §:n mukaan sääntö-
jen muutosta ei saa panna täytäntöön ennen 
kuin se on rekisteröity. Jos säätiössä on hy-
väksytty rekisteriviranomaisen ennakkotar-
kastuksessa ollut sääntömuutos sellaisenaan, 
säätiö voisi päättää noudattaa sisäisessä toi-
minnassaan muutettuja sääntöjä jo ennen 
muutoksen rekisteröimistä. Mahdollisuus täl-
laiseen menettelyyn olisi vain niissä tapauk-
sissa, joissa on varmaa, että estettä sääntö-
muutoksen rekisteröimiselle ei ole. Muutettu-
ja, rekisteröimättömiä sääntöjä ei voitaisi so-
veltaa tilanteissa, joissa on kysymys säätiön 
edustamisesta. 

21 §. Muutoksenhaku. Ehdotuksen mukaan 
muutoksenhausta rekisteriviranomaisen pää-
tökseen, jolla rekisteröiminen on evätty, sää-
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detään erikseen. Tällaiseen muutoksenha-
kuun sovelletaan patentti- ja rekisterihallituk-
sesta annettua lakia (575/1992), jonka mu-
kaan tällaiseen rekisteriviranomaisen päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Ennakkotarkastuksen 
suorittamatta jättämistä koskeva muutoksen-
hakukielto vastaa yhdistyslain 56 §:n 1 mo-
menttia.  

22 §. Tarkemmat säännökset. Ehdotus vas-
taa sanamuodoltaan kaupparekisterilain 
31 §:ää. Pykälän 2 momentin mukaan voi-
daan rekisteriviranomaisen päätöksellä mää-
rätä ilmoituksen tekemisen tapaan ja rekiste-
rimerkintöjen julkaisemisen muotoon liitty-
vistä teknisistä yksityiskohdista, kuten rekis-
teröintiä koskevien lomakkeiden muodosta 
tai sisällön järjestyksestä taikka rekisteriot-
teella olevien tietojen järjestyksestä. 

23 §. Tietojen saaminen Verohallinnolta. 
Pykälän mukaan patentti- ja rekisterihallituk-
sella on oikeus pyynnöstä saada Verohallin-
nolta tietoja yksilöidystä säätiöstä 12 luvun 
4 §:ssä säädetyn selvitystilan tai rekisteri-
poiston edellytysten selvittämiseksi. Koska 
kaikki säätiöt eivät tee vuosittain veroilmoi-
tuksia, selvitystila- tai rekisteripoistomenette-
lyn aloittaminen ei voi perustua pelkästään 
siihen, ettei säätiö ole tehnyt ilmoitusta Ve-
rohallinnolle. 

Käytännössä kaikki säätiöt eivät ole velvol-
lisia tekemään tuloveroilmoitusta. Esimer-
kiksi yleishyödyllinen säätiö on velvollinen 
jättämään tuloveroilmoituksen verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) 7 §:n mu-
kaan ainoastaan silloin, kun sillä on verotet-
tavaa tuloa, siltä veroilmoitusta erikseen 
pyydetään esimerkiksi lähettämällä esitäytet-
ty veroilmoitus säätiöille tai jos säätiön kiin-
teistöverotukeen vaikuttaviin tietoihin tulee 
muutoksia. Verohallinnon rekisterissä oli ve-
rovuonna 2012 yhteensä 2 739 säätiölaissa 
tarkoitettua säätiötä. Näistä veroilmoituksen 
antoi noin 1 900 säätiötä. Näin ollen Vero-
hallinto voi välittää patentti- ja rekisterihalli-
tukselle kysymyksessä olevia tietoja ainoas-
taan niistä säätiöistä, jotka jättävät veroilmoi-
tuksen liitteineen Verohallinnolle. Muiden 
säätiöiden osalta tiedonkeruu on järjestettävä 
muulla tavoin. 

Pykälään ei ehdoteta kaupparekisterilain 
31 a §:ää vastaavaa säännöstä Verohallinnon 
saamien tilinpäätöstietojen välittämisestä pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle, koska vuonna 
2016 on tarkoitus saada käyttöön uudenlai-
nen tilinpäätöstietojen välitysjärjestelmä. 
Olemassa olevan, osakeyhtiöiden tilinpäätös-
tietojen välittämiseen käytetyn järjestelmän 
laajentaminen vain yhden vuoden ajaksi kos-
kemaan myös säätiöiden tilinpäätöstietojen 
välittämistä ei ole tarkoituksenmukaista. Pa-
tentti- ja rekisterihallitus saa säätiöiden tilin-
päätöstiedot 5 luvun 5 §:ssä tarkoitettujen 
vuosi-ilmoitusten kautta. Vuosi-ilmoitus-
menettelyn ja säätiöiden tilinpäätöstietojen 
toimittamisen sähköistäminen selvitetään 
erikseen.  

 
14 luku Säätiön valvonta 

Luvussa säädetään julkisesta valvonnasta 
(1 §), Patentti- ja rekisterihallituksen oikeu-
desta saada säätiövalvonnan kannalta tarpeel-
lisia tietoja ja tehdä tarkastuksia (2—6 §), 
Patentti- ja rekisterihallituksen oikeudesta 
käyttää ulkopuolista asiantuntijaa säätiöval-
vonnassa apuna (7 §), oikeudesta saada tieto-
jen muilta viranomaisilta (8 §), säätiövalvon-
nassa käytettävistä keinoista (9—13 §), sa-
lassa pidettävien tietojen luovuttamisesta 
(14 §), säätiövalvontamaksusta (15 §) ja 
muutoksenhausta säätiövalvontaan liittyvistä 
päätöksistä (16 §).  

Luvussa ehdotetut keskeiset muutokset liit-
tyvät Patentti- ja rekisterihallituksen oikeu-
teen saada säätiövalvonnassa tarvittavaa tie-
toa eri tahoilta. Säätiövalvontaan liittyvää 
sääntelyä on tarkennettu monelta osin siten, 
että viranomaisen oikeudet ja velvollisuudet 
on säännelty yksityiskohtaisemmin laissa. 
Ehdotuksessa ei muuteta voimassa olevan 
lain valvontakeinoja. 

Julkisen säätiövalvonnan ohella säätiöiden 
valvontaa on ehdotuksessa pyritty tehosta-
maan säätiön johdolle, perustajalle ja sään-
nöissä määrätylle taholle annetuilla oikeuk-
silla puuttua säätiön toimintaan, jos toimin-
nassa rikotaan säätiölain tai säätiön sääntöjen 
määräyksiä. Tällaisia sisäisen valvonnan te-
hostamista edistäviä säännöksiä on muun 
muassa päätöksen moitteesta (7 luku) sekä 
vahingonkorvauksesta (8 luku) koskevissa 
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luvuissa. Myös hallintoneuvoston aseman 
määrittämisellä hallituksen ja toimitusjohta-
jan toimintaa valvovana toimielimenä (3 lu-
ku) on pyritty edistämään sisäisen valvonnan 
järjestämistä. 

Säätiön toiminnan valvontamahdollisuuk-
sia on pyritty tehostamaan säätiöiden tiedon-
antovelvollisuuden lisäämisellä. Tiedonanto-
velvollisuutta lisätään muun muassa 

- 5 luvun 2 ja 3 §:ssä säädetyillä toiminta-
kertomustiedoilla, jotka koskevat kokorajois-
ta riippumatta kaikkia säätiöitä. Tilintarkasta-
jan tulee tilintarkastuksessa varmentaa tiedot 
tilintarkastuslaissa ja säätiölaissa säädettäväl-
lä tavalla.  

- konsernitilinpäätöksen laatimisvelvolli-
suudella (5 luvun 4 §). Säätiökonsernin ko-
konaisuudesta paremman kuvan saamiseksi 
lähtökohtaisesti kaikkien säätiöiden on laa-
dittava konsernitilinpäätös riippumatta siitä, 
harjoittaako emosäätiö liiketoimintaa. 

- sulautumiseen liittyvän tiedonantovelvol-
lisuuden lisäämisellä. Sulautumisen yhtey-
dessä vaatimuksia sulautumissuunnitelmassa 
esitettävistä tiedoista on lisätty (7 luvun 3 §). 

- velkojien tiedonsaantioikeuden lisäämi-
sellä. Ehdotuksen 12 luvun 22 §:n mukaan 
liiketoimintaa harjoittavan säätiön on ilmoi-
tettava oman pääoman menetys rekisteröitä-
väksi vastaavasti kuin osakeyhtiön osalta 
säädetään osakeyhtiölaissa. 

Ehdotuksen mukaan säätiöiden julkista 
valvontaa hoitaa edelleen patentti- ja rekiste-
rihallitus. Patentti- ja rekisterihallituksen 
valvonta on edelleen lähtökohtaisesti jälkikä-
teistä laillisuusvalvontaa. Valvontatehtävään 
kuuluu sen valvominen, noudattaako säätiö 
toiminnassaan säätiölakia ja säätiön sääntöjä. 
Muun lainsäädännön noudattamisen valvonta 
ei lähtökohtaisesti kuulu patentti- ja rekiste-
rihallitukselle. Esimerkiksi verovalvonnasta 
sekä säätiön saaman julkisen rahoituksen 
valvonnasta säädetään erikseen ja tällaisesta 
valvonnasta vastaavat muut viranomaiset (ks. 
yleisperusteluiden 1.2.3 kohta). Käytännössä 
patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvon-
nasta voi olla hyötyä myös toisille viran-
omaisille esimerkiksi säätiötoiminnan avoi-
muuden lisääntymisen, säätiölain ja sääntö-
jen noudattamisen valvonnan sekä lakiin pe-
rustuvan valvontatietojen vaihdon kautta.  

Patentti- ja rekisterihallitukselle ehdotetaan 
nykyisiä valvontakeinoja valvontatehtävän 
hoitamiseksi. Käytännössä viranomainen tar-
kastaa edelleen sille saapuvat vuosiselvityk-
set (tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkas-
tuskertomus ja tase-erittelyt), ja mikäli sääti-
ön vuosiselvitys ei anna aihetta tarkempien 
selvitysten tekemiseen, säätiön säännöllinen 
valvonta kyseisen tilikauden osalta päättyy. 
Jos vuosiselvityksessä on tietoja tai viran-
omaisen tietoon muutoin tulee seikkoja, jotka 
antavat aihetta epäillä säätiön toimivan lain 
ja sääntöjen vastaisesti, patentti- ja rekisteri-
hallitus voi jatkaa selvitystyötä.  Patentti- ja 
rekisterihallitus voi hankkia tietoa säätiöltä 
tai muulta yksityiseltä taholta tai viranomai-
selta, jolla on valvontatoimen suorittamisen 
kannalta tarpeellisia tietoja. Patentti- ja rekis-
terihallitus voi asiakirjojen ja selvitysten 
pyytämisen lisäksi tehdä tarkastuskäynnin tai 
erityistarkastuksen säätiössä. Tarkastusta 
suorittaessaan viranomainen voi käyttää teh-
tävän suorittamiseksi tarvittavaa erityisasian-
tuntemusta. Jos selvitysten perusteella käy 
ilmi, että säätiön toiminta on säätiölain tai 
sääntöjen vastaista, patentti- ja rekisterihalli-
tus voi ryhtyä toimenpiteisiin lain tai sääntö-
jen vastaisen asiantilan korjaamiseksi. Voi-
massa olevaa lakia vastaavasti patentti- ja re-
kisterihallitus voi antaa säätiölle määräyksen 
tai kiellon ja tämän tehosteeksi johtoon kuu-
luvalle uhkasakon, hakea hallintoneuvoston 
ja hallituksen tai näiden jäsenen erottamista 
tuomioistuimelta, nimetä uskotun miehen 
hoitamaan säätiön asioita, tehdä tuomiois-
tuimelle hakemuksen säätiön lakkauttami-
seksi sekä tehdä tutkintailmoituksen esitut-
kintaviranomaiselle, jos on syytä epäillä, että 
säätiön toiminnassa on syyllistytty rikolliseen 
toimintaan. 

Viime vuosien aikana Patentti- ja rekisteri-
hallitus peri säätiöiden vuosiselvitysten käsit-
telemisestä 100 euron maksun vuoteen 
2014 asti, josta lähtien valvonnan kuluihin 
peritään säätiön taseen loppusumman mu-
kaan porrastettua 100—500 euron suuruista 
valvontamaksua. Säätiövalvontamaksu ehdo-
tetaan säilytettäväksi tässä vaiheessa ennal-
laan. Säätiövalvonnan tosiasiallisen toteutu-
misen esteenä onkin pidetty sitä, että valvon-
tatehtävän hoitamiseen ei ole ollut varoja. 
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Valvontamaksusta säädetään laissa säätiön 
valvontamaksusta 

Uuteen säätiölakiin ei ehdoteta voimassa 
olevaa lakia vastaavaa erityissäännöstä pe-
rustajan ja edunsaajan oikaisuvaatimuksesta. 
Perustaja ja edunsaaja voivat ilman erityis-
säännöstäkin ilmoittaa patentti- ja rekisteri-
hallitukselle säätiön toiminnassa havaitse-
mastaan lain tai sääntöjen vastaisuudesta. Pa-
tentti- ja rekisterihallitus tutkii ilmoituksen, 
ja voi ryhtyä tässä luvussa säädettyihin toi-
menpiteisiin, jos siihen on ilmoituksen ja Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen muutoin saami-
en tietojen perusteella perusteltua aihetta. 
Oikaisuvaatimusta koskevan sääntelyn säilyt-
tämiseen ei ole käytännössä tarvetta säätiö-
valvonnan tehokkuuden kannalta. 

1 §. Julkinen valvonta. Säätiöt harjoittavat 
laajasti yhteiskunnallisesti merkittävää toi-
mintaa, johon ne saavat sekä julkista että yk-
sityistä rahoitusta ja tukea. Säätiö on organi-
saatio, jolla ei ole omistajia eikä jäseniä, ja 
sen toiminnasta puuttuu omistaja- ja jäsen-
hallinnointiin liittyvä toiminnan valvonta. 
Ehdotuksessa esitetään voimassa olevan lain 
13 §:n 1 momenttia vastaavasti, että säätiöi-
den toimintaa valvoo Patentti- ja rekisterihal-
litus.  

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallituksen tehtävänä on valvoa, että 
säätiön toiminta on järjestetty säätiölain ja 
säätiön sääntöjen mukaan. Patentti- ja rekis-
terihallituksen valvontatehtävään ei kuulu 
muiden lakien kuin säätiölain noudattamisen 
valvonta. Jos valvontatehtävää suorittaessaan 
Patentti- ja rekisterihallitus havaitsee säätiön 
toimivan jonkin muun viranomaisvalvontaan 
kuuluvan lainsäädännön vastaisesti, Patentti- 
ja rekisterihallitus voi ilmoittaa säätiön toi-
mintaa valvovalle muulle viranomaiselle sää-
tiövalvonnan yhteydessä tekemistään ha-
vainnoista.  

Jos säätiölaissa viitataan nimenomaisesti 
toisen lain noudattamisvelvollisuuteen, mai-
nitun lain noudattamisen valvonta kuuluu so-
veltuvin osin Patentti- ja rekisterihallituksel-
le. Esimerkiksi ehdotuksen 7 luvun 2 §:ssä 
viitataan osakeyhtiölain 16 lukuun, mistä 
johtuen Patentti- ja rekisterihallituksen tehtä-
vään kuuluu sen tarkastaminen, että tytäryh-
teisösulautumisessa noudatetaan osakeyhtiö-
lain 16 luvussa säänneltyä. Pelkästään kysei-

sen lakiviittauksen johdosta Patentti- ja rekis-
terihallituksen valvontatehtävään ei kuulu 
yleinen osakeyhtiölain noudattamisen val-
vonta säätiökonsernissa. Jos säätiölaissa 
mainitussa erityislainsäädännössä on erik-
seen säädetty kyseisen lain noudattamisen 
valvonnasta, Patentti- ja rekisterihallituksen 
valvontavelvollisuuden ja määräyksenanto-
vallan piiriin ei lähtökohtaisesti kuulu yksi-
tyiskohtaisten ohjeiden ja määräysten anta-
minen mainitun lain noudattamiseen liittyen. 
Esimerkiksi 5 luvussa ehdotetaan säädettä-
väksi säätiöille velvollisuus laatia tilinpäätös 
ja toimintakertomus säätiölain lisäksi kirjan-
pitolain mukaisesti. Kirjanpitolain 8 luvussa 
säädetään kirjanpitolain noudattamisen val-
vonnasta sekä ohjeiden ja lausuntojen anta-
misesta kirjanpitolainsäädäntöön liittyen. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen säätiötoiminnan 
valvontaan ei kuulu ohjeiden ja määräysten 
antaminen kirjanpitolainsäädännön sisältöön 
liittyen.  

Voimassa olevan lain aikana Patentti- ja 
rekisterihallituksen valvonta on käytännössä 
toteutunut jälkikäteisenä tilinpäätösasiakirjo-
jen valvontana. Patentti- ja rekisterihallitus 
on yksittäisissä tapauksissa pyytänyt säätiöil-
tä lisätietoja toiminnasta tai tehnyt tarkastuk-
sia säätiöön. Ehdotuksessa ei esitetä muutet-
tavaksi voimassa olevaa käytäntöä.  

Koska patentti- ja rekisterihallitus on net-
tobudjetoitu virasto, jolle säätiövalvonnasta 
aiheutuvat kulut on tarkoitus jatkossa kattaa 
säätiövalvontamaksutuloilla, on perusteltua, 
että valvonnan tasoa ja kohdentumista seura-
taan patentti- ja rekisterihallituksen tulosoh-
jauksen yhteydessä. Patentti- ja rekisterihalli-
tus saa säätiövalvontaan käytettävissä olevat 
resurssit säätiövalvontamaksuista, joiden 
määrästä on säädetty laissa säätiön valvon-
tamaksusta. Säätiövalvonta on laillisuusval-
vontaa, joka koskee säätiölain ja säätiön 
sääntöjen noudattamista. Valvontatoimien on 
myös oltava tarpeellisia ja oikeassa suhteessa 
selvitettävään asiaan nähden. Esimerkiksi sen 
tulkitsemiseksi, onko säätiön tietty toimenpi-
de säätiön tarkoitusta tai toimintamuotoja 
koskevan sääntömääräyksen mukainen, ei 
yleensä ole tarpeen suorittaa erityistä tarkas-
tusta säätiössä. Toisaalta voi olla tarpeen, että 
patentti- ja rekisterihallitus voi esimerkiksi 
uuden säätiölain voimaantulon jälkeen edis-
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tää konsernitilinpäätöskäytännön parantamis-
ta tiedottamalla kaikille säätiöille uusista 
säännöksistä ja selvittämällä säännöksen 
noudattamista esimerkiksi vuosi-ilmoitus-
havaintojen perusteella. Vastaavasti patentti- 
ja rekisterihallitus voi selvittää esimerkiksi 
säätiöiden vaaliavustustoiminnan säätiölain 
ja säätiöiden sääntöjen mukaisuutta siten, että 
avustusrekisterin mukaan avustuksia anta-
neiden säätiöiden sääntöjen tarkoitus- ja toi-
mintamuotomääräykset luetaan.  

Maksuperustelainsäädäntö huomioon otta-
en patentti- ja rekisterihallitus ei voi käyttää 
muita varoja esimerkiksi valvonnan laajen-
tamiseen. Säätiövalvonnan kohdentumista 
erikokoisiin ja eri tavoin toimiviin säätiöihin 
ei edelleenkään rajoiteta säätiölaissa. Patent-
ti- ja rekisterihallitus voi edelleen ryhtyä val-
vontatoimiin myös saamansa kantelun tai 
muun saamansa aloitteen tai tiedon perusteel-
la. 

2 §. Patentti- ja rekisterihallituksen oikeus 
saada tietoja säätiöltä. Pykälässä säädetään 
Patentti- ja rekisterihallituksen yleisestä tie-
tojensaantioikeudesta soveltuvin osin vastaa-
vasti, kuin finanssivalvonnasta annetussa 
laissa (878/2008) on säädetty Finanssival-
vonnan tietojensaantioikeudesta. Ehdotuksen 
5 luvun 5 §:ssä on erikseen säännelty säätiöi-
den velvollisuudesta toimittaa Patentti- ja re-
kisterihallitukselle tilinpäätös ja toimintaker-
tomus rekisteröitäväksi. Asiakirjojen ja tieto-
jen pyytäminen on valvovan viranomaisen 
valvontatehtävään liittyvää hallintotoimintaa, 
josta ei voi hakea erikseen valittamalla muu-
tosta. 

Pykälän 1 momentin mukaan säätiön tulee 
ilman aiheetonta viivytystä toimittaa voimas-
sa olevan lain 13 §:n 2 momenttia vastaavasti 
Patentti- ja rekisterihallitukselle sen pyytä-
mät tiedot ja selvitykset, joita Patentti- ja re-
kisterihallitus tarvitsee tässä laissa säädetyn 
valvontatehtävän hoitamiseksi. Voimassa 
olevasta laista poiketen ehdotuksessa sääde-
tään myös muiden tahojen kuin säätiön tai 
säätiön tilintarkastajan tietojenantovelvolli-
suudesta. Säätiön tietojenantovelvollisuutta 
vastaava velvollisuus olisi sillä, jolla on kir-
janpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määrä-
ysvalta säätiössä tai joka on säätiön määräys-
vallassa. Tietojenantovelvollisuus koskee tie-
toja, joita Patentti- ja rekisterihallitus tarvit-

see valvoessaan, onko säätiön toiminnassa 
noudatettu säätiölakia ja säätiön sääntöjä. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella ei ole yleistä 
tietojensaantioikeutta säätiön ja konserniyh-
tiöiden liiketoimintaan liittyen, jos tiedoilla 
ei ole merkitystä säätiövalvonnan toteuttami-
sen kannalta. Patentti- ja rekisterihallituksen 
tehtävänä ei ole esimerkiksi valvoa, että sää-
tiön tai sen konserniyhtiöiden harjoittama lii-
ketoiminta on liiketoimintaa koskevien sään-
nösten, esimerkiksi osakeyhtiölain tai vero-
tusta koskevien lakien mukaista, mistä johtu-
en Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole 
yleistä tietojensaantioikeutta säätiökonsernin 
harjoittamasta liiketoiminnasta. Samoin esi-
merkiksi terveydenhoitopalveluita tarjoavan 
säätiön palvelutuotantoa valvotaan sosiaali- 
ja terveydenhuoltolainsäädännön mukaisesti 
ja kyseistä toimintaa määrittävissä laissa 
säänneltyjen valvontaviranomaisten toimesta. 
Patentti- ja rekisterihallituksen tietojensaan-
tioikeuteen ei pääsääntöisesti kuulu esimer-
kiksi säätiön terveydenhoitopalveluita kos-
kevien tietojen saaminen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, että Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on oikeus antaa 
määräyksiä säätiön tilinpäätöstä ja toiminta-
kertomusta koskevien tietojen antamistavasta 
valvontatehtävän hoitamiseksi. Patentti- ja 
rekisterihallitus voi esimerkiksi velvoittaa 
säätiöt toimittamaan määrätyt tiedot säätiön 
tilinpäätöksestä erillisellä ilmoituksella val-
vontatehtävässä tarvittavien tietojen käsitte-
lyn automatisoimiseksi. Säännös vastaa voi-
massa olevaa käytäntöä tietojen keräämisestä 
säätiöiltä. 

Selvyyden vuoksi ehdotetaan 3 momenttiin 
voimassa olevan käytäntöä vastaavaa sään-
nöstä, jonka mukaan Patentti- ja rekisterihal-
lituksella on oikeus saada 1 momentissa sää-
detyt tiedot maksutta säätiöltä. Se, mitä asia-
kirjoja säätiö on velvollinen toimittamaan 
maksutta Patentti- ja rekisterihallitukselle, 
riippuu vireillä olevaa valvonta-asiaa koske-
vasta kysymyksestä. Asiakirjojen ja tietojen 
pyytämiseen sovelletaan hallinnon yleisiä oi-
keusperiaatteita, kuten tarkoitussidonnaisuus-
, objektiivisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. 
Jos Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole pe-
rusteltua syytä epäillä, että säätiön toiminta 
voi olla lain tai sääntöjen vastaista, Patentti- 
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ja rekisterihallituksella ei ole yleistä säätiön 
asiakirjojen ja tietojen tarkastusoikeutta. 

3 §. Oikeus saada tietoja muilta henkilöitä. 
Pykälässä säädetään Patentti- ja rekisterihal-
lituksen oikeudesta saada valvonnan kannalta 
tarpeellisia tietoja myös muilta henkilöiltä 
kuin säätiöiltä itseltään. Säännös vastaa sää-
tiön tilintarkastajan tietojenantovelvollisuu-
den osalta voimassa olevan lain 13 §:n 
3 momentissa säädettyä. Muilta osin voimas-
sa olevassa laissa ei ole vastaavaa säännöstä. 
Valvonnan tosiasiallisen toteutumisen kan-
nalta on tärkeää, että säätiö ei voi kiertää tie-
tojenantovelvollisuutta siirtämällä säätiön 
toimintaan liittyviä tietoja kolmannelle. Kus-
tannustehokkaan ja luotettavan valvonnan to-
teutumisen kannalta on toisaalta merkityksel-
listä, että Patentti- ja rekisterihallituksella on 
laissa säädetty oikeus saada säätiön toimin-
taan liittyviä tietoja suoraan kaikilta niiltä ta-
hoilta, joilla voidaan yksittäisen valvonta-
toimen kannalta olettaa olevan tarpeellista 
tietoa. 

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallituksella on oikeus saada säätiön 
ja siihen määräysvaltasuhteessa olevien yh-
teisöjen ja säätiöiden tilintarkastajilta näillä 
olevat säätiön valvonnan kannalta tarpeelliset 
tiedot. Määräysvaltasuhteessa olevilla yhtei-
söillä ja säätiöillä tarkoitetaan niitä kirjanpi-
tolain 1 luvun 5 §:ssä mainittuja tahoja, joilla 
joko on määräysvalta säätiöön tai joihin sää-
tiöllä on määräysvalta. Voimassa olevasta 
laista poiketen tietojenantovelvollisuus ulote-
taan säätiön omien tilintarkastajien lisäksi 
konsernin emon ja säätiökonsernin tytäryh-
teisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiin. Sään-
nöksen avulla pyritään varmistamaan tietojen 
saaminen myös tilanteissa, joissa säätiölain ja 
säätiön sääntöjen noudattamisen velvollisuut-
ta pyritään kiertämään konsernirakenteen 
kautta.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan tieto-
jenantovelvollisuutta laajennettavaksi voi-
massa olevasta laista. Momentin mukaan Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada yksilöityä 
valvontatointa varten välttämättömiä tietoja 
myös kaikilta niiltä luonnollisilta tai oikeus-
henkilöiltä, joilla voidaan perustellusta syys-
tä olettaa olevan valvontatoimen kannalta 
tarpeellisia tietoja. Oikeudenkäyntiasiamie-

hiä ja -avustajia sekä asianajajia koskevasta 
poikkeuksesta säädetään erikseen 5 §:ssä. 
Tietojenantovelvollisuuden piirissä olevien 
tahojen laajentamisella säätiöön ja sen tilin-
tarkastajaan nähden ulkopuoliseen tahoon 
pyritään varmistamaan, että Patentti- ja rekis-
terihallituksella on kaikissa tilanteissa mah-
dollisuus saada valvontatehtävän suorittami-
seksi välttämättömät tiedot. Säätiöllä ei siten 
ole mahdollisuutta esimerkiksi ulkoistaa tiet-
tyjä toimintoja säätiöstä kolmannelle siten, 
että valvonnan suorittaminen estyisi. Sään-
nöksen mallina on finanssivalvonnasta anne-
tun lain 19 §. Tämän säännöksen perusteella 
Patentti- ja rekisterihallituksella ei ole oike-
utta saada tietoja toisen viranomaisen virka-
miehiltä. Tietojen saamisesta toisilta viran-
omaisilta ehdotetaan säädettäväksi luvun 
8 §:ssä. Asianajajan ja tilintarkastajan salas-
sapitovelvollisuudesta säädetään myös asian-
ajajia ja tilintarkastajia koskevassa lainsää-
dännössä. 

4 §. Tarkastusoikeus. Pykälässä ehdotetaan 
säänneltäväksi Patentti- ja rekisterihallituk-
sen oikeudesta tehdä tarkastuksia valvonta-
tehtävän suorittamiseksi. Tarkastusta koske-
vien säännösten lähtökohtana ei ole se, että 
Patentti- ja rekisterihallitus suorittaa oma-
aloitteisesti ja säännönmukaisesti valvonta-
käyntejä ja tarkastuksia säätiöihin. Pykälän 
lähtökohtana on tarkastusoikeuden sääntely 
tilanteessa, jossa säätiön toiminnasta tämän 
luvun 1 §:n mukaisesti saatujen selvitysten 
tai ilmoitusten johdosta on tarpeellista tarkas-
taa säätiön toimintaa tarkemmin ja jossa toi-
minnan lainmukaisuutta ei saada selvitettyä 
säätiöltä pyydetyillä selvityksillä. Patentti- ja 
rekisterihallituksen tarkastuksen suorittamis-
ta koskeva päätös ei ole valituskelpoinen hal-
lintopäätös vaan valvonnan suorittamiseen 
liittyvää hallintotoimintaa.  

Pykälän 1 momentissa säädetään Patentti- 
ja rekisterihallituksen oikeudesta tarkastaa 
säätiön toimintaa sen toimipaikassa sekä saa-
da tarkastettavakseen säätiöllä olevia asiakir-
joja, tallenteita ja tietojärjestelmiä. Ehdotettu 
säännös vastaa voimassa olevan lain 13 §:n 
3 momentin säännöstä Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tarkastusoikeudesta. Tarkastuk-
siin sekä säätiön velvollisuuteen toimittaa 
Patentti- ja rekisterihallitukselle jäljennöksiä 
säätiön toimintaa koskevista asiakirjoista ja 
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tallenteista sovelletaan hallinto-oikeuden 
yleisiä tarkoitussidonnaisuus-, objektiivi-
suus- ja suhteellisuusperiaatteita. 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimen-
omaisesti säädetty Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen oikeudesta suorittaa säätiövalvonnan 
kannalta tarpeellisia tarkastuskäyntejä muun 
kuin säätiön omassa toimipaikassa. Näiltä 
osin ehdotuksen 2 momentti selkeyttää Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen oikeutta tehdä 
tarkastuksia myös säätiön asiamiehenä tai 
toimeksiannosta hoitavan toimipaikassa. 
Momentin tarkoituksena on se, että säätiön 
hallinnon ja toiminnan ulkoistaminen ei vai-
keuta säätiön toiminnan valvontaa. Erityisesti 
siltä osin, kun säännös laajentaa nykyistä Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen tarkastusoikeut-
ta säätiön toiminnan valvontaan liittyen, 
säännöstä olisi sovellettava hallinnon yleisen 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tarkas-
tusoikeus koskisi vain sellaisia tarkastuksia, 
jotka tarkastettavan säätiön toiminnan luonne 
ja laajuus huomioon ottaen ovat Patentti- ja 
rekisterihallituksen lakisääteisten tehtävien 
hoitamisen kannalta välttämättömiä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään Patentti- 
ja rekisterihallituksen oikeudesta tarkastaa 
3 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä, yhteisöllä tai 
säätiöllä hallussaan olevia 3 §:ssä tarkoitettu-
ja tietoja ja saada tarkastettavakseen tällaisia 
tietoja sisältävät asiakirjat ja tallenteet maini-
tun luonnollisen tai oikeushenkilön toimipai-
kassa. Koska 3 §:ssä tarkoitettuja luonnollisia 
ja oikeushenkilöitä ei ole säädetty Patentti- ja 
rekisterihallituksen valvonnan kohteiksi, Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella ei ole oikeutta 
saada asiakirjoista ja tallenteista maksutta 
jäljennöksiä momentissa mainituilta henki-
löiltä. Luvun 2 §:ssä säädetty Patentti- ja re-
kisterihallituksen oikeus saada asiakirjoista 
jäljennökset maksutta koskee säätiön velvol-
lisuutta toimittaa asiakirjoja Patentti- ja re-
kisterihallitukselle.  

Patentti- ja rekisterihallitus voi tietyin edel-
lytyksin antaa julkisuuteen tietoja valvonta-
toimistaan, kuten arvioitaan säätiön toimin-
nasta. PRH ei voi julkistaa salassapitovelvol-
lisuuden piiriin kuuluvia valvontaa varten 
saamiaan asiakirjoja, kuten tilintarkastajan 
työpapereita. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säännel-
täväksi Patentti- ja rekisterihallituksen oi-

keudesta päästä tarkastuksen edellyttämässä 
laajuudessa säätiön hallinnassa tai käytössä 
oleviin liike-, varasto- tai muihin vastaaviin 
toiminnan harjoittamisessa käytettäviin tiloi-
hin ja muille alueille, joilla on merkitystä 
säätiön toiminnan valvonnalle. Tarkastusta ei 
saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytetyissä tiloissa. Säännös vastaa voimassa 
olevaa käytäntöä. 

Pykälän 5 momentti sisältää viittaussään-
nöksen hallintolain 39 §:ään. Tarkastuksessa 
on siten noudatettava, mitä hallintolaissa 
säädetään tarkoituksen aloittamisajankohdas-
ta ilmoittamisesta, tarkastuskertomuksen laa-
timisesta sekä asianosaisen oikeudesta olla 
läsnä tarkastuksessa ja saada tieto tarkastuk-
sen tavoitteista, suorittamisesta ja jatkotoi-
menpiteistä. Hallintolain 39 §:n mukaan tar-
kastus on suoritettava aiheuttamatta tarkas-
tuksen kohteelle tai sen haltijalle kohtuutonta 
haittaa.   

5 §. Oikeudenkäyntiasiamiehiä ja oikeu-
denkäyntiavustajia sekä asianajajia koskeva 
poikkeus tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
desta. Pykälän mukaan Patentti- ja rekisteri-
hallituksella ei ole oikeutta saada tietoja sää-
tiön oikeudenkäyntiasiamiehiltä, -avustajilta 
tai asianajajilta eikä tehdä näiden toimitilois-
sa tarkastuksia oikeudenkäyntiasiamiehen tai 
-avustajan ja tämän asiakkaan välisen luot-
tamussuhteen turvaamiseksi. Pykälässä tar-
koitettu poikkeus koskee muitakin asianaja-
jan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden 
alaisia tietoja kuin oikeudenkäyntiasiamies- 
ja -avustajatehtävässä saatuja tietoja. Sään-
nös vastaa soveltuvin osin finanssivalvonnas-
ta annetun lain oikeudenkäyntiasiamiehiä ja -
avustajia sekä asianajajia koskevaa säännös-
tä. Voimassa olevassa säätiölaissa ei ole vas-
taavaa säännöstä. 

6 §. Tilintarkastajan oikeus antaa tietoja 
rekisteriviranomaiselle. Pykälän 1 momentin 
mukaan tilintarkastaja voi ilmoittaa rekisteri-
viranomaiselle seikasta, jonka hän on saanut 
tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan. Tilin-
tarkastaja voi myös toimittaa Patentti- ja re-
kisterihallitukselle säätiövalvontaa varten ti-
lintarkastuslain 16 §:ssä tarkoitetun tilintar-
kastuspöytäkirjan, jonka hän on antanut sää-
tiön hallitukselle. Tilintarkastuspöytäkirjan 
oma-aloitteinen toimittaminen valvontavi-
ranomaiselle tämän momentin perusteella 
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olisi tilintarkastajan harkinnan varassa. Käy-
tännössä tilintarkastaja voisi harkintansa mu-
kaan toimittaa Patentti- ja rekisterihallituk-
selle myös otteen tilintarkastuspöytäkirjasta 
siltä osin kuin siinä on hänen mielestään sää-
tiövalvonnan kannalta olennaisia tietoja. 

Tarkoitus on, että tilintarkastaja voi oma-
aloitteisesti ilmoittaa valvontaviranomaiselle 
esimerkiksi sellaisista tilintarkastushavain-
noista, jotka voivat olla valvonnan kannalta 
tärkeitä, mutta joiden tuleminen julkisuuteen 
tilintarkastuskertomuksen kautta voisi aiheut-
taa tarpeetonta vahinkoa säätiölle. Ehdotuk-
sen tarkoituksena on vahvistaa tilintarkasta-
jan asemaa suhteessa säätiön johtoon. Ehdo-
tuksen tarkoituksena ei ole, että tilintarkas-
tushavainnon pöytäkirjaaminen ja ilmoitta-
minen säätiövalvontaa varten korvaisi tilin-
tarkastajan velvollisuuden antaa muistutus ti-
lintarkastuskertomuksessa silloin, kun siihen 
on aihetta tilintarkastuslain 15 §:n perusteel-
la. Pykälän 3 momentin säännös tilintarkasta-
jan vastuun rajoituksesta koskee myös tilin-
tarkastuspöytäkirjan toimittamista Patentti- ja 
rekisterihallitukselle. Tämän luvun 3 §:n pe-
rusteella Patentti- ja rekisterihallituksella on 
oikeus pyytää tilintarkastajalta tilintarkastus-
pöytäkirjan sisältämiä tietoja. Julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella 
esimerkiksi säätiövalvontaa varten saatu ti-
lintarkastuspöytäkirja on lähtökohtaisesti pi-
dettävä salassa. 

Säätiölakiin ei ehdoteta finanssivalvonnas-
ta annettua lakia vastaavasti tilintarkastajan 
ilmoitusvelvollisuudesta Patentti- ja rekiste-
rihallitukselle. Työ- ja elinkeinoministeriössä 
on vireillä tilintarkastuslain muutoshanke, 
jonka yhteydessä selvitetään tarve tällaisen 
säännöksen lisäämiseen tilintarkastuslakiin. 

Käytännössä tilintarkastaja saattaa ilmoit-
taa 1 momentin perusteella sellaisesta säätiön 
toimintaa koskevasta epävarmasta seikasta, 
jonka ilmoittaminen voi aiheuttaa jälkikäteen 
arvioituna tarpeettomia valvontatoimia sääti-
össä. Ilmoitusvelvollisuuden ja -oikeuden ta-
voitteiden toteutumisen varmistamiseksi 
2 momentissa säädetään, että vilpittömässä 
mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei ai-
heudu vastuuta tämän pykälän mukaisista 
toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta ta-
loudellisesta vahingosta. 

7 §. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämi-
nen. Voimassa olevassa laissa ei ole sään-
nöksiä Patentti- ja rekisterihallituksen oikeu-
desta käyttää valvontatehtävää suorittaessaan 
ulkopuolista asiantuntija-apua. Patentti- ja 
rekisterihallitus on käytännössä käyttänyt ul-
kopuolista asiantuntija-apua tarkastusten suo-
rittamisessa. Voimassa olevan tilan selven-
tämiseksi laissa ehdotetaan säänneltäväksi 
Patentti- ja rekisterihallituksen oikeudesta 
käyttää valvonnassa apuna tilintarkastajaa tai 
muuta ulkopuolista asiantuntijaa.  

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi käyttää asiantuntijaa 
apunaan erityistä asiantuntemusta vaativissa 
valvontatehtävissä tai erityisestä syystä Pa-
tentti- ja rekisterihallitus voi valtuuttaa asian-
tuntijan suorittamaan 4 §:ssä säädetyn tarkas-
tuksen. Patentti- ja rekisterihallitus ei voi 
momentin perusteella esimerkiksi ulkoistaa 
vuosiselvitysten perusteella tehtävää yleistä 
vuosivalvontaa ulkopuoliselle taholle. Lähtö-
kohtana ei myöskään voi olla esimerkiksi 
valvontatehtäviin liittyvän työruuhkan pur-
kaminen ulkopuolisten asiantuntijoiden toi-
mesta. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämi-
nen edellyttää erityistä asiantuntemusta vaa-
tivan asian selvittämistä yksittäisessä säätiös-
sä. 

Ulkopuolisen asiantuntijan hankkimiseen 
sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lain-
säädäntöä. Valvonnan kohteena olevalla sää-
tiöllä ei ole oikeuksia asiantuntijan hankinta-
päätökseen liittyen, esimerkiksi oikeutta va-
littaa hankintapäätöksestä. 

Avustaessaan tai suorittaessaan erityistä 
tarkastustehtävää asiantuntijalla on Patentti- 
ja rekisterihallitukselle säädetty oikeus saada 
tietoja, jotka liittyvät säätiön toiminnan sää-
tiölain ja sääntöjen mukaisuuden valvontaan. 
Asiantuntija toimii rikosoikeudellisella vir-
kavastuulla eli tehtävän suorittamisessa asi-
antuntijaan sovelletaan, mitä rikoslain 40 lu-
vussa säädetään virkarikoksista. Asiantunti-
jan tehtävää suorittaessaan aiheuttamaan va-
hinkoon sovelletaan, mitä vahingonkorvaus-
laissa säädetään virkamiehen vahingonkor-
vausvastuusta. Asiantuntijan riippumatto-
muuteen sovelletaan hallintolainsäädäntöä. 

Asiantuntijalla tulee olla 2 momentin mu-
kaan tehtävän laatu ja laajuus riippuen riittä-
vä asiantuntemus. 
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Pykälän 3 momentissa säädetään palkkion 
maksamisesta asiantuntijatyöstä. Momentissa 
säädetyssä palkkiossa on kysymys siitä kor-
vauksesta, jonka Patentti- ja rekisterihallitus 
sopii maksettavaksi pykälässä säädetylle ul-
kopuoliselle asiantuntijalle erityisen asian 
selvittämisestä tai tarkastuksen suorittamises-
ta. Asiantuntijan palkkio voidaan määrätä 
4 momentin nojalla maksettavaksi säätiön va-
roista, jos asiantuntijan käyttämiseen valvon-
tatehtävän suorittamiseksi on erityinen, sää-
tiöstä johtuva syy. Esimerkiksi Patentti- ja 
rekisterihallituksen asiantuntemuksen puute 
kirjanpitoa koskevan yleisen tarkastustehtä-
vän suorittamisessa ei ole erityinen, säätiön 
toiminnasta johtuva syy. Erityinen syy voi 
esimerkiksi olla säätiön tarkoitukseen liitty-
vän erityisen asiantuntemuksen tarve sen sel-
vittämiseksi, onko säätiö toteuttanut tarkoi-
tustaan. Säätiöstä johtuva erityinen syy voi 
myös olla esimerkiksi se, että säätiö ei toimi-
ta Patentti- ja rekisterihallituksen pyytämiä 
selvityksiä ja asiakirjoja tai toimittaa ne puut-
teellisena, mistä johtuen säätiöön joudutaan 
tekemään tarkastus. Jos palkkiota ei voida 
periä tai saada perittyä säätiöltä, Patentti- ja 
rekisterihallitus on vastuussa palkkion mak-
samisesta. Momentissa tarkoitettu palkkion 
maksamista koskeva päätös on luonteeltaan 
hallintopäätös, johon sillä, jota palkkio kos-
kee, on oikeus hakea muutosta. Jos palkkiota 
ei määrätä säätiön maksettavaksi, Patentti- ja 
rekisterihallituksen päätös ei liity siten sääti-
ön oikeuteen tai etuun, että säätiöllä olisi it-
senäinen muutoksenhakuoikeus palkkiota 
koskevaa päätökseen. Jos palkkio määrätään 
säätiön maksettavaksi, myös säätiö voi hakea 
muutosta palkkiota koskevaan päätökseen. 

8 §. Tietojen saaminen muilta viranomai-
silta. Ehdotuksen mukaan patentti- ja rekiste-
rihallituksella on oikeus saada tietoja poliisi-, 
tulli-, vero- ja ulosottoviranomaisilta ja muil-
ta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavil-
ta säätiölaissa tarkoitetun valvonta- ja tarkas-
tustehtävän suorittamiseksi välttämättömiä 
tietoja. Patentti- ja rekisterihallitus voi myös 
suorittaa valvonta- tai tarkastustehtävän yh-
teistyössä toisen viranomaisen kanssa. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada toiselta vi-
ranomaiselta tietoja, jotka liittyvät Patentti- 
ja rekisterihallituksen tehtävään säätiön toi-

minnan säätiölain ja sääntöjen mukaisuuden 
valvojana. Tietopyynnössä on yksilöitävä 
säätiö ja valvontatehtävä, jota varten tietoja 
pyydetään. Lisäksi esimerkiksi verotustietoja 
koskevassa pyynnössä on yksilöitävä yhteisö, 
säätiö ja ihminen, jota pyyntö koskee, ja se, 
mitä tietoja pyydetään, kuten tietyn verovuo-
den veroilmoitus- tai muut verotustiedot. 
Voimassa olevassa laissa ei ole vastaavaa 
säännöstä tietojen saamisesta muilta viran-
omaisilta. Muutosta ehdotetaan käytännön 
selventämiseksi ja säätiövalvonnan tehosta-
miseksi. Verohallinnon oikeudesta antaa 
oma-aloitteisesti Patentti- ja rekisterihallituk-
selle säätiövalvonnan kannalta tarpeellisia 
tietoja ehdotetaan säädettäväksi verotustieto-
jen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa 
laissa (1346/1999—katso 14. laki). 

Pykälän perusteella Patentti- ja rekisterihal-
litus voi esimerkiksi pyytää Verohallinnolta 
tietoja, joita säätiö on toimittanut sille vero-
tusta varten, jos tietojen saaminen on tarpeel-
lista Patentti- ja rekisterihallituksessa vireillä 
olevan määrätyn valvontatehtävän suoritta-
miseksi. Tällaisia tietoja voivat esimerkiksi 
olla tiedot säätiön maksamista palkoista, 
palkkioista tai apurahoista säätiön lähipiiriin 
kuuluville taikka tiedot säätiön ja lähipiiriin 
kuuluvien välillä tehdystä kiinteistön kaupas-
ta. Säännöksen perusteella Patentti- ja rekis-
terihallituksella ei ole oikeutta saada yleisesti 
kaikkia säätiöitä koskevia tietoja viranomai-
selta taikka muultakaan taholta, joka on ke-
rännyt tietoja säätiöiltä määrättyä tarkoitusta 
varten. 

9 §. Määräys, kielto ja vuosi-ilmoituksen 
laiminlyönti. Pykälässä säädetään Patentti- ja 
rekisterihallituksen keinosta puuttua havait-
tuun säätiölain tai sääntöjenvastaiseen toi-
mintaan. Ehdotus vastaa sisällöltään voimas-
sa olevan lain 14 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi valvontatehtävän suorit-
tamiseksi antaa määräyksen tai kiellon sääti-
ölle säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaises-
ta toiminnasta tai päätöksestä. Momentin pe-
rusteella Patentti- ja rekisterihallituksella ei 
ole toimivaltaa säätiön toiminnan järjestämi-
seen liittyvissä tarkoituksenmukaisuuskysy-
myksissä. Patentti- ja rekisterihallituksella ei 
ole toimivaltaa esimerkiksi arvioida apuraho-
ja jakavan säätiön yleisiä apurahojen jakami-
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sen kriteereitä ja antaa yleisiä ohjeita tai 
määräyksiä apurahojen jakamiseen liittyen 
taikka velvoittaa säätiötä noudattamaan hy-
vää hallintotapaa. Määräyksen tai kiellon an-
taminen edellyttää, että säätiössä on menetel-
ty säätiölain tai sääntöjen vastaisesti. Säätiö-
lain tai sääntöjen vastaisen toiminnan tulee 
olla selvää. Momentin perusteella Patentti- ja 
rekisterihallituksella ei ole toimivaltaa mää-
räyksen tai kiellon antamiseen muun lain 
kuin säätiölain tai sääntöjen vastaisen toi-
minnan osalta. Jos säätiölaissa on viitattu toi-
seen lakiin, Patentti- ja rekisterihallitus voi 
soveltuvin osin antaa määräyksen tai kiellon 
kyseisen lain vastaisesta toimesta. Esimer-
kiksi 11 luvun 2 §:n säännös tytäryhteisösu-
lautumisen toteuttamisesta osakeyhtiölain 
16 luvun mukaisesti ei anna Patentti- ja re-
kisterihallitukselle yleistä toimivaltaa antaa 
määräyksiä tai kieltoja säätiön konserniyhti-
öiden mahdollisesti harjoittaman osakeyhtiö-
lain vastaisen toiminnan johdosta. 

Momentin perusteella Patentti- ja rekisteri-
hallituksen toiminta on jälkikäteistä, säätiös-
sä lain tai sääntöjen vastaiseen päätökseen tai 
toimintaan puuttumista. Patentti- ja rekisteri-
hallituksen tehtävänä ei siten ole esimerkiksi 
ennakolta ottaa kantaa säätiössä suunnitteilla 
olevaan toimintaan. Hyvän hallinnon periaat-
teisiin liittyen voi kuitenkin olla tarkoituk-
senmukaista antaa säätiölle sen pyynnöstä 
etukäteinen kannanotto siihen, miten valvova 
viranomainen suhtautuu laillisuusvalvonnan 
näkökulmasta suunnitteilla olevaan toimin-
taan. 

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallituksen antama määräys ja kielto 
voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen antamaan määräykseen tai kiel-
toon voidaan ehdotetun 16 §:n 1 momentin 
mukaan hakea muutosta Helsingin hallinto-
oikeudelta. Muutoksenhakuun liittyvä ajan 
kuluminen voi joissakin tapauksissa estää 
määräyksen tai kiellon tosiasiallisen toteutu-
misen, jollei päätöstä voida määrätä panta-
vaksi välittömästi täytäntöön. 

Pykälän 3 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi asettaa määräyksen tai 
kiellon tehosteeksi uhkasakon. Ehdotuksen 
mukaan rekisteriviranomainen voi asettaa 
uhkasakon myös 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetun 

vuosiselvityksen toimittamisen tehosteeksi 
silloin, kun vuosiselvitystä ei ole toimitettu 
määräajassa. Ehdotus vastaa sisällöltään 
voimassa olevan lain 14 §:n 1 momenttia. 
Uhkasakko voidaan asettaa hallintoneuvos-
ton tai hallituksen yhdelle tai useammalle jä-
senelle taikka toimitusjohtajalle. Voimassa 
olevaa lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että uhkasakon asettamista koskevaan pää-
tökseen ei erikseen voi hakea muutosta. Uh-
kasakon asettamista koskevan päätöksen va-
lituksen käsitteleminen voi kestää tuomiois-
tuimissa jopa useamman vuoden. Muutok-
senhaku uhkasakon asettamista koskevaan 
päätökseen estää käytännössä uhkasakon 
määräämiseen liittyvän vaikutuksen tehostaa 
määräystä tai kieltoa, jonka toteuttamiseksi 
uhkasakko on asetettu. Uhkasakkoon sovelle-
taan muutoin, mitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) on uhkasakosta säädetty. Maini-
tun lain 10 §:n uhkasakon asettanut viran-
omainen voi tuomita uhkasakon maksetta-
vaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu ei-
kä noudattamatta jättämiselle ole pätevää 
syytä. 

10 §. Hallintoneuvoston ja hallituksen erot-
taminen. Pykälässä säädetään Patentti- ja re-
kisterihallituksen oikeudesta puuttua havait-
tuun säätiölain tai sääntöjen vastaiseen toi-
mintaan siten, että viranomainen hakee sääti-
ön kotipaikan tuomioistuimelta säätiön halli-
tuksen tai hallintoneuvoston jäsenen erotta-
mista toimestaan. Ehdotus vastaa sisällöltään 
voimassa olevan lain 14 §:n 2 momenttia. 
Pykälän soveltaminen ei edellytä, että Patent-
ti- ja rekisterihallitus on antanut säätiölle ai-
kaisemmin 9 §:ssä säädetyn määräyksen tai 
kiellon. Päätökseen, jolla Patentti- ja rekiste-
rihallitus on päättänyt panna vireille hake-
muksen hallintoneuvoston tai hallituksen 
taikka näiden jäsenen erottamisesta, ei voi 
ehdotetun 16 §:n 2 momentin mukaan hakea 
muutosta. Ennen hakemuksen vireille pane-
mista on hyvän hallinnon periaatteiden mu-
kaista kuulla säätiötä, jollei kuuleminen ole 
asian kiireellisyydestä tai muusta syystä tar-
peetonta taikka vaaranna valvonnan toteutu-
mista. Kuulematta jättäminen ei ole menette-
lyvirhe, joka johtaisi hakemuksen tutkimatta 
jättämiseen tuomioistuimessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi hakea säätiön hallinto-
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neuvoston tai hallituksen taikka toimielimen 
yksittäisten jäsenten erottamista, jos toimie-
lin tai sen jäsen on jatkuvasti tai muuten ko-
konaisuutena arvostellen törkeästi toiminut 
säätiölain tai säätiön sääntöjen vastaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan hallintoneu-
voston tai hallituksen taikka toimielimen jä-
senen erottamista koskeva päätös voidaan 
voimassa olevaa lakia vastaavasti panna täy-
täntöön muutoksenhausta huolimatta. 

11 §. Uskottujen miesten nimeäminen ja 
tehtävät. Pykälässä säädetään uskottujen 
miesten nimeämisestä ja näiden tehtävistä. 
Voimassa olevassa laissa uskottujen miesten 
määräämisestä säädetään 14 a §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa säädetään voimassa 
olevan lain 14 a §:n 1 momenttia vastaavasti, 
että tuomioistuimen tulee erottaessaan hallin-
toneuvoston tai hallituksen tehtävästään mää-
rätä yhden tai useamman uskotun miehen 
hoitamaan erotetun toimielimen asioita, kun-
nes uusi hallintoneuvosto tai hallitus on valit-
tu tehtävään. Samoin on meneteltävä, jos sää-
tiön havaitaan jäävän ilman päätösvaltaista 
hallitusta sen jäsenen erottamisen seuraukse-
na. Jos hallintoneuvoston tai hallituksen va-
litsee sääntöjen mukaan säätiöön nähden ul-
kopuolinen taho, tämän tulee nimetä uudet 
hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet. Us-
kotut miehet hoitavat säätiön hallintoa niin 
kauan, kunnes uudet hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsenet on valittu lain ja sääntöjen 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan Patentti- ja 
rekisterihallitus voi voimassa olevan lain 
14 a §:n 2 momenttia vastaavasti määrätä us-
kotun miehen hoitamaan säätiön asioita, jos 
havaitaan, että säätiöllä ei ole hallintoneuvos-
toa tai hallitusta. Jos hallintoneuvoston tai 
hallituksen valitsee sääntöjen määräyksen 
mukaisesti ulkopuolinen taho ja tämä on 
olemassa sekä suostuu nimeämään toimieli-
men jäsenet, puuttuvaa toimielintä täydenne-
tään uskottujen miesten nimeämisen jälkeen 
sääntöjen määräämässä järjestyksessä. Us-
kottujen miesten tehtävänä on huolehtia siitä, 
että toimielimen nimeävälle taholle ilmoite-
taan nimeämistehtävästä. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen päätös uskottujen miesten ni-
meämisestä on valituskelpoinen hallintopää-
tös. Valitusintressi päätöksen johdosta voi ol-
la esimerkiksi tilanteessa, jossa on riitaa siitä, 

onko säätiöllä toimikelpoinen hallitus vai ei. 
Pykälän 7 momentin mukaan uskottujen 
miesten nimeämistä koskeva päätös voidaan 
määrätä pantavaksi täytäntöön muutoksenha-
usta huolimatta. 

Jos nimettävä toimielin täydentää itse itse-
ään taikka jos sääntöjen määräämää nimeä-
vää tahoa ei ole taikka nimeävä taho ei suos-
tu nimeämään toimielimen jäseniä, uskottu-
jen miesten on tehtävä 3 momentin mukaan 
hakemus säätiön kotipaikan käräjäoikeudelle 
toimielimen jäsenten nimeämiseksi. Ehdotus 
poikkeaa tältä osin voimassa olevan lain 
14 a §:n 3 momentista siten, että toimielinten 
jäsenten nimeämistä koskevan hakemuksen 
tekevät Patentti- ja rekisterihallituksen sijasta 
säätiölle nimetyt uskotut miehet. Uskotut 
miehet hoitavat tehtäväänsä hallintoneuvos-
ton tai hallituksen toimivallalla, mihin kuu-
luu siitä huolehtiminen, että säätiöllä on 
sääntöjen mukaisesti valitut toimielimen jä-
senet. Voimassa olevan lain 14 a §:n 3 mo-
menttia vastaavasti toimielimen nimeämises-
sä on otettava, mikäli mahdollista, huomioon 
hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpa-
noa ja toimikautta sekä tämän lisäksi sään-
nöissä määrättyä kelpoisuutta koskevat mää-
räykset.  

Hakemus erotetun tai puuttuvan toimieli-
men nimeämiseksi tuomioistuimelle on teh-
tävä 4 momentin mukaan ilman aiheetonta 
viivytystä. Hakemuksen välitöntä tekemistä 
voi viivästyttää esimerkiksi se, että toimieli-
men erottamista koskeva päätös ei ole lain-
voimainen, jolloin uskotut miehet hoitavat 
riita-asian tuomioistuinkäsittelyn ajan säätiön 
asioita. Jos uskotut miehet eivät tee hake-
musta toimielimen nimeämiseksi kohtuulli-
sessa ajassa siitä, kun estettä uuden hallinto-
neuvoston tai hallituksen valinnalle ei enää 
ole, Patentti- ja rekisterihallitus voi tehdä 
tuomioistuimelle hakemuksen joko uskottu-
jen miesten erottamiseksi ja uusien määrää-
miseksi taikka suoraan uuden toimielimen 
nimeämiseksi. 

Uskotuilla miehillä on 5 momentin mukaan 
sama toimivalta ja vastuu hoitaa säätiön asi-
oita kuin sillä toimielimellä, jonka tehtävää 
uskotut miehet hoitavat. Uskottujen miesten 
toimivaltaa on rajoitettu laki- ja sääntömää-
räisestä siten, että uskotut miehet eivät voi it-
se nimetä uusia toimielimen jäseniä, vaikka 
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toimielin täydentäisi normaalissa tilanteessa 
itse itseänsä. Jos uskotut miehet nimetään 
hallituksen tilalle, uskottujen miesten ni-
meämistä koskevalla päätöksellä peruutetaan 
3 luvun 23 §:ään perustuva erityinen oikeus 
säätiön nimen kirjoittamiseen, jollei uskottu-
jen miesten nimeämistä koskevasta päätök-
sestä muuta ilmene. Uskottujen miesten ni-
meäminen ei peruuta hallitukseen jääneiden 
jäsenten eikä toimitusjohtajan nimenkirjoi-
tusoikeutta. 

Pykälän 6 momentissa säädetään uskottujen 
miesten oikeudesta saada korvaus tehtäviensä 
hoitamisesta. Voimassa olevassa laissa ei ole 
vastaavaa säännöstä, mutta säännös vastaa 
voimassa olevaa käytäntöä. Korvauksen 
määrästä tai sen perusteista päättää Patentti- 
ja rekisterihallitus. Päätös on valituskelpoi-
nen. 

Pykälän 7 momentissa säädetään voimassa 
olevan lain 14 a §:n 1 momenttia vastaavasti, 
että uskottujen miesten määräämistä koskeva 
päätös voidaan panna täytäntöön muutoksen-
hausta huolimatta. 

12 §. Säätiön lakkauttaminen. Pykälässä 
säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen 
keinosta puuttua havaittuun säätiölain tai 
sääntöjen vastaiseen toimintaan hakemalla 
säätiön lakkauttamista. Ehdotus vastaa voi-
massa olevan lain 18 §:n 3 momenttia. Pää-
tökseen, jolla Patentti- ja rekisterihallitus on 
päättänyt hakea säätiön lakkauttamista, ei voi 
16 §:n 2 momentin mukaan hakea muutosta. 
Ennen hakemuksen vireille panemista on hy-
vän hallinnon periaatteiden mukaista kuulla 
säätiötä asiasta, jollei kuuleminen ole asian 
kiireellisyydestä tai muusta syystä tarpeeton-
ta taikka vaaranna valvonnan toteutumista. 
Kuulematta jättäminen ei ole menettelyvirhe, 
joka saa aikaan hakemuksen tutkimatta jät-
tämisen tuomioistuimessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan säätiö voi-
daan lakkauttaa, jos sen toiminta on ollut jat-
kuvasti ja olennaisesti lain tai sääntöjen vas-
taista. Jos Patentti- ja rekisterihallitus havait-
see säätiön toiminnan olleen säätiölain tai 
sääntöjen vastaista, Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen on arvioitava, mikä laissa säädetty 
keino valvonnan suorittamiseksi on oikeassa 
suhteessa säätiön toiminnassa havaittuun 
lain- ja sääntöjen vastaisuuteen. Säätiön lak-
kauttamiselta edellytetään, että toiminta on 

ollut ilmeisen lain ja sääntöjen vastaista ei-
vätkä muut valvonnassa käytettävistä olevista 
keinoista, määräyksen tai kiellon antaminen, 
uhkasakon määrääminen, toimielimen tai sen 
jäsenen erottaminen, vahingonkorvauskan-
teen nostaminen tai esitutkintapyynnön te-
keminen, ole riittäviä. Jos esimerkiksi säätiö-
lain tai sääntöjen vastainen toiminta aiheutuu 
enemmistönä olevan säätiön toimielimen jä-
senistä, riittävä toimenpide pääsääntöisesti 
on hakemus kyseisten toimielimen jäsenten 
erottamisesta. Säätiön lakkauttaminen tulee 
sovellettavaksi vain poikkeuksellisesti säätiö-
toiminnassa. 

Pykälän 2—4 momentissa säädetään selvi-
tysmiesten määräämisestä, kun tuomioistuin 
julistaa säätiön lakkautetuksi. Säännökset 
vastaavat voimassa olevan lain 19 §:n 1 mo-
menttia. Säätiön selvitysmenettelystä (aikai-
semmin säätiön lakkauttaminen) säännellään 
ehdotuksen 12 luvussa. Selvyyden vuoksi 
ehdotetaan 2 momentissa säädettäväksi, että 
selvitystila alkaa lainvoimaisesta lakkautta-
mista koskevasta päätöksestä. 

Pykälän 5 momentin mukaan selvitysmies-
ten määräämisellä hallituksen ja hallintoneu-
voston toimivalta säätiössä päättyy. Momen-
tissa ehdotetaan lisäksi selvennettäväksi, että 
myös lain 3 luvun 23 §:ssä tarkoitettu muulle 
henkilölle annettu oikeus edustaa säätiötä 
päättyy selvitysmiesten nimeämistä koske-
valla päätöksellä. Nimenkirjoitusoikeus lak-
kaa laissa ja säännöissä nimenkirjoitukseen 
oikeutetun lisäksi myös sellaiselta henkilöltä, 
jonka oikeus edustaa säätiötä perustuu halli-
tuksen päätökseen. Selvitysmiesten nimeä-
mistä koskevassa päätöksessä voidaan mää-
rätä hallituksen toimivallan päättymisestä ja 
säätiön edustamisoikeuden peruuttamisesta 
ehdotetusta 5 momentista poikkeavasti. 

Selvyyden vuoksi pykälän 6 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi selvitysmiesten oi-
keudesta saada palkkio tehtävästään. Voi-
massa olevassa laissa ei ole vastaavaa sään-
nöstä. Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa 
palkkion määrän tai sen perusteen. Patentti- 
ja rekisterihallituksen päätös palkkiosta on 
valituskelpoinen hallintopäätös. 

13 §. Ilmoituksen tekeminen esitutkintavi-
ranomaiselle ja syyttäjälle. Pykälän mukaan 
Patentti- ja rekisterihallitus voi tehdä säätiö-
lain tai säätiön sääntöjen vastaisesta toimin-
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nasta tutkintapyynnön esitutkintaviranomai-
sille säätiön toiminnan lainmukaisuuden sel-
vittämiseksi ja ilmoittaa asian syyttäjälle 
syytteen nostamiseksi. Ehdotus vastaa voi-
massa olevan lain 14 §:n 4 momenttia ja käy-
täntöä.  

Pykälän 1 momentissa säädetään voimassa 
olevan käytännön mukaisesti Patentti- ja re-
kisterihallituksen oikeudesta tehdä esitutkin-
tapyyntö poliisille sen selvittämiseksi, onko 
säätiön toiminnassa syyllistytty rikolliseen 
toimintaan.  

Pykälän 2 momentissa säädetään Patentti- 
ja rekisterihallituksen oikeudesta tehdä ilmoi-
tus syytteen nostamiseksi, jos on todennäköi-
siä syitä epäillä, että hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on toi-
messaan syyllistynyt rikolliseen toimintaan. 
Ehdotus poikkeaa voimassa olevan lain 
14 §:n 4 momentista siten, että ilmoituksen 
tekemiseksi ei edellytetä varmuutta siitä, että 
toimielimen jäsen on syyllistynyt rangaista-
vaan tekoon. Momentissa säädetty oikeus 
koskee myös sellaisia rikoksia, jotka rikos-
lain mukaan edellyttävät asianomistajan il-
moitusta syytteen nostamiseksi. Pykälän pe-
rusteella Patentti- ja rekisterihallituksella ei 
ole asianomistajan asemaa rikos-
oikeudenkäynnissä. Myös niissä tilanteissa, 
joissa syytteen nostamista koskevan ilmoi-
tuksen on tehnyt Patentti- ja rekisterihallitus, 
asianomistajan asema on säätiöllä, jonka 
toimessa on mahdollisesti syyllistytty ran-
gaistavaan tekoon. Patentti- ja rekisterihalli-
tus voi olla asianosaisena säätiön toimintaan 
liittyvässä rikosoikeudenkäynnissä, jos Pa-
tentti- ja rekisterihallitus ajaa esimerkiksi 
samassa oikeudenkäynnissä vahingonkor-
vauskannetta 8 luvun 5 §:n mukaisesti omis-
sa nimissään säätiön lukuun. Syyte säätiön 
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsentä ja 
toimitusjohtajaa vastaan voidaan ajaa säätiön 
kotipaikan tuomioistuimessa. 

14 §. Salassa pidettävien tietojen luovutta-
minen. Jollei tästä laista muuta johdu, rekis-
teriviranomaiselle toimitettujen asiakirjojen 
ja tietojen julkisuudesta on 1 momentin mu-
kaan voimassa, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa säädetään. 
Viittaus tämän lain salassapitosäännöksiin 
viittaa säätiön tase-erittelyiden salassapitoa 
koskevaan 5 luvun 5 §:n 2 momenttiin, muil-

ta osin sovelletaan julkisuuslakia. Pykälän 
mukaan rekisteriviranomainen voi salassapi-
tosäännösten estämättä luovuttaa salassa pi-
dettäviä tietoja rikoksen selvittämiseksi ja 
syytteeseen saattamiseksi esitutkintaviran-
omaiselle ja syyttäjälle sekä säätiötä koske-
van asian käsittelemiseksi tuomioistuimelle. 
Säätiövalvonnan yhteydessä saatujen tietojen 
julkisuuteen ja salassapitoon sovelletaan jul-
kisuuslakia, lähinnä sen 24 §:n 1 momentin 
15 kohtaa (viranomaisvalvonnan yhteydessä 
saadut asiakirjat) ja 20 kohtaa (liike- ja am-
mattisalaisuus). Perustuslain 12 §:n 2 mo-
mentin mukaan julkisuusperiaatteen mukais-
ta tiedonsaantioikeutta saa rajoittaa vain vält-
tämättömistä syistä lailla. Perusoikeutena 
tiedonsaantia voidaan rajoittaa vain perusoi-
keuksien yleisten rajoittamisedellytysten 
mukaisesti. Yleisenä lähtökohtana tämä mer-
kitsee mm. sitä, että tiedonsaantioikeutta ei 
ole siten lupa rajoittaa enempää kuin kun 
suojattavan edun vuoksi on välttämätöntä. 
Eduskunnan vastauksessa julkisuuslainsää-
dännön kokonaisuudistuksen kuuluvat lait 
(HE 30/1998 vp) hyväksyessään eduskunta 
edellytti, että vastedes pidättäydytään otta-
masta salassapitosäännöksiä erityislakeihin 
(EV 303/1998 vp). Muun lain perusteella sa-
lassa pidettävät tiedot, joita Patentti- ja rekis-
terihallitus on säätiövalvontaa varten tämän 
tai muun lain perusteella eivät tule julkisiksi 
vaikka Patentti- ja rekisterihallitus saisi tie-
dot viranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
koskevien säännösten perusteella. 

Säätiövalvonnassa Patentti- ja rekisterihal-
lituksen tietoon voi tulla myös sellaisia sääti-
ön toimintaa koskevia asiakirjoja ja tietoja, 
jotka eivät liity liiketoimintaan tai muuhun 
taloudelliseen toimintaan sillä tavoin, että 
niiden voidaan katsoa sisältävän julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella lii-
kesalaisuutena tai sitä vastaavana tietona sa-
lassa pidettäviä tietoja. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi tiedot apurahojen jakopäätösten 
valmistelussa käytetyistä asiantuntijoista, 
näiden arvioista ja apurahojen jakopäätösten 
perusteluista. Lisäksi säätiön jakamat avus-
tukset ja apurahat voivat olla luonteeltaan 
sellaisia, että yksityiskohtaisten tietojen jul-
kaiseminen saattaa loukata apurahan saajan 
taikka hänen läheisten oikeuksia. Käytännös-
sä tällaiset Patentti- ja rekisterihallituksen 
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valvontatehtävän hoitamisen yhteydessä sää-
tiöltä ja kolmannelta saamat asiakirjat ja tie-
dot ovat usein salassa pidettäviä julkisuuslain 
24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella. 
Sen mukaan salassa pidettäviä ovat mm. 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomai-
sen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai 
muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, 
jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi val-
vonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai 
ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheutta-
maan vahinkoa asiaan osallisille. Viimeksi 
mainitun kohdan perusteella myös säätiön 
toimielinten pöytäkirjat ja vastaavat sisäiset 
asiakirjat, joita voi tulla Patentti- ja rekisteri-
hallituksen haltuun säätiövalvonnan yhtey-
dessä, ovat yleensä salassa pidettäviä senkin 
vuoksi, että näiden asiakirjojen laaja julki-
suus voisi käytännössä vaikuttaa heikentä-
västi tietojen pöytäkirjaamiseen, mikä vai-
kuttaisi heikentävästi hyvän hallintotavan 
kehittämiseen säätiön toiminnassa.  

Käytännössä vireille tulevan valvontatehtä-
vän hoitaminen saattaa edellyttää säätiön kir-
janpito- ja hallintoaineiston selvittämistä ja 
tarkastamista merkittävässä laajuudessa ja 
pitkältä ajalta. Valvontatehtävän hoitamisen 
yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen 
saattaa kertyä useiden vuosien, jopa yli 
kymmenen vuoden ajalta säätiön kirjanpito- 
ja hallintoaineistoa. Joissakin valvontatapa-
uksista aineiston perusteella voidaan todeta, 
että säätiön toiminnassa ei ole havaittavissa 
lain tai sääntöjen vastaista toimintaa. Jossa-
kin tilanteessa vain osa säätiörekisteriin toi-
mitetusta laajasta aineistosta saattaa liittyä 
lain tai sääntöjen vastaiseen toimintaan. Jul-
kisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohta riittää 
näissäkin tapauksissa turvaamaan riittävällä 
tavalla säätiön asiakirjojen salassapitotar-
peen. Tästä lainkohdasta seuraa esimerkiksi, 
että Patentti- ja rekisterihallitus ei voi julkis-
taa säätiövalvonnan yhteydessä saamiaan 
valvottavan säätiön tilintarkastajan työpape-
reita. 

Säätiö voi itse antaa suostumuksen siihen, 
että Patentti- ja rekisterihallitukselle toimite-
tut, julkisuuslain mukaan salassa pidettävät 
asiakirjat ovat kokonaan tai osittain julkisia. 
Lakiehdotuksen 5 luvun 5 §:n 2 momentissa 
säädetään selvyyden vuoksi voimassa olevan 
lain 24 §:n 1 momenttia vastaavasti, että sää-

tiön vuosiselvitys on julkinen tase-erittelyitä 
lukuun ottamatta.  

Julkisuuslakia sovelletaan myös esimerkik-
si asiakirjojen julkistamista koskevasta pää-
töksestä valittamiseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään selvyyden 
vuoksi nimenomaisesti rekisteriviranomaisen 
oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja 
rikosten selvittämiseksi, syytteeseen asetta-
miseksi ja säätiötä koskevan asian käsittele-
miseksi tuomioistuimelle. 

15 §. Säätiövalvontamaksu. Pykälässä vii-
tataan säätiön valvontamaksusta annettuun 
lakiin, jossa säädetään säätiövalvonnan kulu-
jen kattamiseksi säätiöiltä perittävästä val-
vontamaksusta. Laki valvontamaksusta tuli 
voimaan 1.1.2014, joten patentti- ja rekisteri-
hallitus perii valvontamaksua ensimmäisen 
kerran tänä vuonna.  

16 §. Muutoksenhaku.  Pykälässä säädetään 
oikeudesta hakea muutosta Patentti- ja rekis-
terihallituksen päätökseen, joka on annettu 
tämän luvun valvontatehtävän hoitamisen yh-
teydessä. Pykälän 1 momentissa säädetään 
niistä päätöksistä, joista asianosaisella on oi-
keus hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen. Pykälän 2 momentissa 
säädetään niistä toimista, joista ei voi erik-
seen hakea muutosta valittamalla. Pykälän 
3 momentin mukaan valvontaan käytetyn ul-
kopuolisen asiantuntijan, uskottujen miesten 
tai selvitysmiesten palkkiota koskeva riita-
asia voidaan käsitellä myös säätiön kotipai-
kan tuomioistuimessa. Ehdotus vastaa 9 lu-
vun 1 §:n yleissäännöstä tämän lain sovelta-
mista koskevan riita-asian oikeuspaikasta. 
Tämän pykälän erityissäännöstä ehdotetaan 
selvyyden vuoksi, koska mainitut palkkiot 
eivät perustu patentti- ja rekisterihallituksen 
määräykseen vaan viraston ja toimeksisaajan 
väliseen sopimukseen. 

 
 
 
 

VI OSA Voimaantulo 

15 luku Voimaantulo 

1 §. Voimaantulo. Pykälän mukaan lain 
voimaantulosta säädetään erillisellä lailla. 
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2  Laki  säät iölain vo imaanpanosta 

Ehdotetussa voimaanpanolaissa säädetään 
uuden säätiölain voimaantulosta ja vanhan 
lain kumoamisesta sekä siirtymäjärjestelyis-
tä, jotka koskevat ennen uuden lain voimaan-
tuloa perustettuja säätiöitä.  

Siirtymäsäännösten tarkoituksena on, että 
uuden lain voimaantulosta ei aiheudu sääti-
öille tarpeettomia kustannuksia ja muita vai-
keuksia. Jos sääntöjä joudutaan muuttamaan, 
se voitaisiin lähtökohtaisesti tehdä muun 
sääntömuutoksen yhteydessä. Edellä maini-
tusta poiketen siirtymäsäännöksissä on toi-
mielimiä koskevia säännöksiä, jotka saattavat 
aiheuttaa velvoitteen muuttaa sääntöjä kol-
men vuoden siirtymäajan kuluessa.  

Tarkoituksena on, että jos säätiössä on teh-
ty vanhan lain aikana päätös tietystä toimen-
piteestä, menettely voidaan saattaa loppuun 
vanhan lain mukaisesti, vaikka uusi laki tulee 
voimaan menettelyn aikana. Tästä pääsään-
nöstä poiketen sulautumista ja säätiön pur-
kamista koskeva hakemus tulee olla jätetty 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen uuden 
lain voimaantuloa, jotta sulautumista ja pur-
kamista koskevaan menettelyyn sovelletaan 
vanhan lain määräyksiä uuden lain voimaan-
tulon jälkeen. 

1 §. Säätiölain voimaantulo. Tarkoituksena 
on, että uusi laki tulisi voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2015. Samalla kumottaisiin vanha 
säätiölaki ja säätiöasetus. 

Uutta lakia sovelletaan pykälän 2 momentin 
mukaan sen voimaantulon jälkeen pääsään-
töisesti myös vanhoihin, ennen uuden lain 
voimaantuloa rekisteröityihin säätiöihin. Täs-
sä laissa säädetään joistakin poikkeuksista 
uuden lain soveltamiseen liittyen. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan yleis-
säännöstä, jonka mukaan lainsäädäntöön jää-
vät viittaukset vanhaan lakiin koskisivat jat-
kossa uuden lain vastaavia säännöksiä jäl-
jempänä tässä laissa mainituin poikkeuksin. 

2 §. Taloudellinen etu lähipiirille. Pykälän 
1 ja 2 momentissa  säädetään uuden lain 
1 luvun 2 §:n 1 momentin lähipiiriedun an-
tamiskiellon ja uuden lain 1 luvun 3 §:n 2 ja 
3 momentin pidätysehtojen rajoituksen sovel-
tamisesta vanhoihin säätiöihin. Lähtökohtana 
on, että uuden lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 
lähipiiriä koskevaa kieltoa ja 1 luvun 3 §:n 

2 ja 3 momentin mukaista säätiölle lahjoitet-
tavien varojen tuottamaan oikeuden pidättä-
miseen liittyvää rajoitusta (enintään 10 vuot-
ta) sovelletaan myös vanhoihin säätiöihin. 
Vanhan lain aikana säätiön sääntöihin on voi-
tu ottaa vanhan lain 5 §:n 3 momentin salli-
missa rajoissa määräyksiä, jotka mahdollis-
tavat välittömän taloudellisen edun tuottami-
sen osittain myös säätiön perustajalle tai sää-
tiön toimihenkilölle. Lisäksi vanhan lain ai-
kana säätiölle varoja lahjoittanut on voinut 
pidättää itselleen tai toiselle rajoittamatto-
maksi ajaksi osan lahjoitettujen varojen tuot-
tamista oikeuksista. Jos ennen uuden lain 
voimaantuloa rekisteröidyissä säännöissä tai 
säädekirjassa tai lahjoituksen ehdoissa on täl-
laisia määräyksiä, uuden lain lähipiiriä kos-
kevaa kieltoa ja oikeuden pidättämisen ajal-
lista rajoitusta sovelletaan tämän pykälän 1 ja 
2 momentin perusteella viimeistään 
1.1.2035 lähtien. Siirtymäsäännöksessä on 
otettu huomioon tällaisten aiemmankin sää-
tiölain yleisistä periaatteista poikkeavien etu-
jen saajien taloudellisten oikeuksien turvaa-
minen siten, että mainittujen järjestelyiden 
osalta ehdotetaan, että ehdotettu 20 vuoden 
siirtymäkausi on kaksi kertaa niin pitkä kuin 
uudessa laissa lahjoitusvaroihin liittyvän oi-
keuden pidätyksen enimmäiskestoksi ehdo-
tettava 10 vuotta.   

Pykälän 1 ja 2 momentin soveltamisalaan 
kuuluvaan säätiöön sovelletaan vuoden 
2034 loppuun asti vanhan lain 5 §:n 3 mo-
menttia, jonka mukaan säätiön pääasiallisena 
tarkoituksena ei voi olla ilmeisesti välittömän 
taloudellisen edun hankkiminen säätäjälle tai 
säätiön toimihenkilölle.  

Jos vanhan säätiön säännöissä ei ole ni-
menomaista määräystä taloudellisen edun 
tuottamisesta lähipiiriin kuuluvalle, sovelle-
taan uuden lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin lä-
hipiiriä koskevaa kieltoa vanhaan säätiöön. 

Uuden lain 1 luvun 2 §:ssä säädetyn kiellon 
ja saman luvun 3 §:n 2 ja 3 momenteissa 
säädetyn rajoituksen kiertämisen estämiseksi 
tämän pykälän 3 momentissa säädetään, että 
1 ja 2 momentissa tarkoitetun sääntömäärä-
yksen mukaista edunsaajaa ei saa muuttaa 
uuden lain tultua voimaan. Toisaalta edun-
saajamääräyksen poistamisesta voidaan päät-
tää siten kuin uudessa laissa säädetään sään-
töjen muuttamisesta tai, jos pidätysehto pe-
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rustuu lahjoitukseen, lahjoituksen ehtoja voi-
daan muuttaa. 

3 §. Säätiön perustaminen. Jos säätiön sää-
dekirja on allekirjoitettu ennen uuden lain 
voimaantuloa, säätiön perustamiseen ja rekis-
teröimiseen sovelletaan pykälän 1 momentin 
mukaan vanhaa lakia. Pykälässä tarkoitetaan 
kaikkia perustamiseen liittyviä säätiölain 
säännöksiä mukaan luettuna perustamislu-
paan ja rekisteröimiseen liittyviä säännöksiä. 
Poikkeuksen edellä mainitusta muodostaa 
voimaanpanolain 4 §:n 2 momentin säännös, 
jonka mukaan uuden lain vastaista säätiön 
sääntöjen määräystä ei voida rekisteröidä, jos 
lupahakemus käsitellään uuden lain aikana. 
Jos säädekirja on allekirjoitettu ja esimerkik-
si perustamislupahakemus toimitettu säätiö-
rekisteriin vanhan lain aikana, perustajat voi-
vat toimittaa uuden lain voimaantulon jäl-
keen säätiörekisteriin uuden lain mukaiset 
perustamisasiakirjat, jolloin perustaminen 
käsitellään uuden lain säännösten mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan perustajat 
voivat uuden lain vahvistamisen jälkeen, 
mutta ennen sen voimaantuloa päättää nou-
dattaa säätiön perustamisessa uuden lain 
säännöksiä. Tällöin sovellettavaksi tulevat 
kaikki uuden lain perustamiseen liittyvät 
määräykset. Säätiön perusilmoitus liitteineen 
voidaan toimittaa uuden lain vahvistamisen 
jälkeen säätiörekisteriin, mutta säätiö voi-
daan rekisteröidä vasta uuden lain voimaan 
tultua. 

Pykälän 3 momentissa säädetään testament-
timääräyksellä perustettavaan säätiöön liitty-
västä poikkeuksesta.  Jos säätiön perustami-
sesta on määrätty testamentissa, säätiön pe-
rustamiseen sovelletaan 1 momentissa sääde-
tystä poiketen uutta lakia, jos perustamista 
koskeva ilmoitus tehdään uuden lain voi-
maantulon jälkeen. Testamenttisäätiön toi-
meenpanija ei voi valita lain soveltamista ti-
lanteessa, jossa säätiön perustamistoimiin 
ryhdytään vasta uuden lain voimaantulon jäl-
keen. 

4 §. Säätiön säännöt. Uuteen lakiin ei pää-
sääntöisesti liity sellaisia sääntöjen sisältöä 
koskevia uusia pakottavia vaatimuksia, joi-
den vuoksi säätiöiden olisi pakko muuttaa 
sääntöjä uuden lain tullessa voimaan. Uudes-
sa laissa on kuitenkin säätiön tarkoitukseen, 
säätiön toimielimiin, toimielinten nimiin ja 

tehtäviin liittyen säännöksiä, joiden johdosta 
vanhan lain aikana rekisteröityjen säätiöiden 
säännöt voivat olla uuden lain vastaisia. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan säännöstä uu-
den lain pakottavan säännöksen kanssa risti-
riidassa olevan sääntöjen määräyksen syrjäy-
tymisestä sekä sääntöjen muuttamisesta uu-
den lain mukaiseksi. Sääntöjen muuttamis-
velvollisuutta koskevaksi siirtymäajaksi eh-
dotetaan kolmea vuotta. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteröitä-
väksi ilmoitettua uuden lain vastaista sääntö-
jen määräystä ei voida rekisteröidä uuden 
lain voimaantulon jälkeen, jollei tästä laista 
johdu muuta. Kun sääntöjä muutetaan uuden 
lain voimaantulon jälkeen, sääntöjen määrä-
ykset, jotka eivät täytä uuden lain määräyk-
siä, on muutettava vastaamaan uutta lakia. 

Pykälän 3 momentin mukaan säätiöt voivat 
valmistautua uuden lain voimaantuloon välit-
tömästi lain vahvistamisen jälkeen siten, että 
ennen uuden lain voimaantuloa säätiössä 
päätetään sääntöjen muuttamisesta uuden lain 
mukaisiksi. Tällöin sääntöjen muutokseen 
sovelletaan vanhan lain aikaisia vaatimuksia. 
Sääntömuutos voidaan ilmoittaa rekisteröitä-
väksi jo ennen uuden lain voimaantuloa, 
mutta uudet säännöt voidaan rekisteröidä ja 
ne tulevat voimaan vasta, kun uusi laki on 
tullut voimaan. 

5 §. Säätiön nimi. Uuden lain 2 luvun 
45 §:n mukaan rekisteröidyn säätiön nimessä 
tulee olla sanat ”rekisteröity säätiö” tai ”sr” 
(säätiö rekisteröity, stiftelsen registrerad). 
Säännös koskee uuden lain voimaantulon 
jälkeen myös vanhoja säätiöitä, mistä johtuen 
rekisteriviranomainen lisää viran puolesta jo-
kaisen rekisterissä olevan säätiön nimeen 
tunnuksen sr, kun uusi laki tulee voimaan. 

6 §. Toimitusjohtaja. Pykälässä säädetään 
säätiön johtajaa koskevista siirtymäsäännök-
sistä. Voimassa olevassa laissa ei ole sään-
nöksiä toimitusjohtaja-toimielimestä. Voi-
massa olevan lain 10 a §:n perusteella säätiön 
säännöissä on voitu määrätä sellaisesta joh-
tavasta toimihenkilöstä (esim. toimitusjohta-
ja, yliasiamies, asiamies, rahastonhoitaja, 
skattemästare), jota pidetään säätiön toimie-
limenä ja joka ei ole työsuhteessa säätiöön. 
Toisaalta sääntömääräykset vaihtelevat siten, 
että osa säätiöiden johtavista toimihenkilöistä 
on työsuhteessa säätiöön. Uuden lain 3 luvun 
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mukaan toimitusjohtaja on säätiön toimielin. 
Toimielimen asemassa on vain toimitusjohta-
ja-nimeä käyttävä johtaja ja toisaalta toimi-
tusjohtaja-nimeä ei voi käyttää muu kuin 
toimielin-toimitusjohtaja.  

Pykälän 1 momentin mukaan vanhan lain 
aikana rekisteröidyn säätiön sääntöihin voi-
daan ottaa uuden lain 3 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetusta toimitusjohtajasta sellainen muu ylei-
sesti säätiön päivittäisestä toiminnasta vas-
taavasta johtajasta yleisesti käytetty ilmaus, 
joka sisältyy vanhan lain aikana rekisteröi-
tyyn sääntöjen määräykseen. Tällöin sään-
nöistä on käytävä selvästi ilmi, että ilmausta 
käytetään uuden lain mukaisesta toimitusjoh-
tajasta. Siirtymäsäännöksen perustelut ovat 
uuden lain 3 luvun 1 §:n yksityiskohtaisissa 
perusteluissa.  

Sääntökäytännön selkeyttämiseksi pykälän 
2 momentin mukaan säätiöiden on muutetta-
va säännöt vastaamaan uuden lain säännöksiä 
johtajaa koskevien määräysten osalta. Jos 
sääntöihin otetaan toimitusjohtajan ottamisen 
mahdollistava määräys ja säätiö ja johtaja 
sopivat johtajan aseman rekisteröimisestä 
toimitusjohtajaksi, ennen uuden lain voi-
maantuloa rekisteröidyissä säännöissä olevat 
johtajaa koskevia määräykset, kuten nimeä, 
tehtäviä ja nimenkirjoitusta koskevat määrä-
ykset on muutettava samalla vastaamaan 
toimitusjohtajasta uudessa laissa säädettyä. 
Jos johtajaa ei rekisteröidä toimitusjohtajaksi 
ja vanhoissa säännöissä on toimitusjohtaja-
nimellä oleva johtaja, säännöissä tällaisesta 
johtajasta käytetty nimi on muutettava. Sään-
töjen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväk-
si kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa 
(4 §).  

7 §. Hallitus. Jos vanhan lain aikana sääti-
ön sääntöihin otetun määräyksen perusteella 
toisen yksityisoikeudellisen säätiön tai yhtei-
sön hallituksen jäsenet toimivat säätiön halli-
tuksen jäseninä, tällaisen sääntömääräyksen 
sijasta siinä tarkoitettu säätiö tai yhteisö va-
litsee  pykälän 1 momentin siirtymäsäännök-
sen perusteella säätiön hallituksen jäsenet. 
Ehdotus liittyy voimassa olevan lain aikaisen 
epäselvyyksiin ja tietokatkoksiin johtaneen 
sääntökäytännön kieltämiseen siltä osin kuin 
säätiön hallituksen jäseninä toimivat ilman 
erillistä valintapäätöstä toisen yhteisön halli-
tuksen jäsenet. Muutoksen perustelut on esi-

tetty uuden lain 3 luvun 10 §:n yksityiskoh-
taisissa perusteluissa.  

Pykälän 2 momentin mukaan uuden lain 
3 luvun 11 §:n mukaisia hallituksen jäsenen 
toimikauden rajoituksia ei sovelleta ennen 
uuden lain voimaantuloa alkavaan toimikau-
teen. Siten esimerkiksi säätiön itseään täy-
dentävän hallituksen jäsenen ennen lain voi-
maantuloa alkanut säännöissä määrätty elin-
ikäinen toimikausi jatkuu lähtökohtaisesti 
tämän eliniän ja uuden lain toimikautta kos-
kevaa rajoitusta sovelletaan vasta tällaisen 
jäsenen tilalle valittuun hallituksen jäseneen.  

8 §. Hallintoneuvosto. Pykälässä säädetään 
hallintoneuvostoa koskevista siirtymäsään-
nöksistä. Voimassa olevassa laissa ei ole hal-
lintoneuvostoa koskevia säännöksiä. Voi-
massa olevan lain10 a §:n nojalla säätiön 
säännöissä on voitu määrätä hallintoneuvos-
tosta tai vastaavasta toimielimestä, joka ase-
maltaan on hallituksen yläpuolella oleva toi-
mielin. Toimielimestä on voitu säännöissä 
käyttää erilaisia nimiä, kuten hallintoneuvos-
to, valtuuskunta, valtuusto tai edustajisto. 
Toimielimen tehtävät voivat vaihdella sää-
tiökohtaisesti. Jossakin säätiössä toimielimen 
keskeisenä tehtävän voi olla esimerkiksi hal-
lituksen nimeäminen ja jossakin toisessa hal-
lituksen toiminnan valvonta.  

Pykälän 1 momentin mukaan uuden lain 
hallintoneuvostoa koskevia säännöksiä voi-
daan soveltaa vanhan lain aikana rekisteröi-
tyyn säätiön toimielimeen, joka sääntöjen 
mukaan valitsee enemmistön hallituksen jä-
senistä. Tällainen toimielin voi itsenäisesti 
päättää siitä, että siihen sovelletaan jatkossa 
uuden lain hallintoneuvostoa koskevia sään-
nöksiä. Päätös tulee ilmoittaa rekisteröitä-
väksi kolmen vuoden kuluessa uuden lain 
voimaantulosta. Päätöksen rekisteröinnillä ei 
ole oikeutta luovaa vaikutusta, vaan toimie-
limen asema vastaa uuden lain hallintoneu-
voston asemaa toimielimen päätöksestä alka-
en, jollei asiaa koskevassa päätöksessä muuta 
todeta. Tällaiseen elimeen sovelletaan van-
han lain 10 a §:ää, kunnes elin on rekisteröity 
uuden lain mukaisena hallintoneuvostona tai 
kolme vuotta on kulunut uuden lain voimaan-
tulosta. 

Jos vanhan lain aikana säännöissä määrätty 
toimielin ei valitse enemmistöä hallituksen 
jäsenistä, tällainen toimielin voidaan muuttaa 
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uuden lain mukaiseksi hallintoneuvostoksi 
joko sääntöjä muuttamalla tai siten, että täl-
lainen toimielin ja hallitus päättävät muutok-
sesta. Päätös toimielimen rekisteröimisestä 
hallintoneuvostoksi voidaan tehdä molem-
missa toimielimissä normaalilla päätöksente-
koenemmistöllä. Päätös sääntöjen muuttami-
sesta ja toimielimen aseman muuttamisesta 
on ilmoitettava rekisteröitäväksi. 

Vaikka vanhan säätiön säännöissä määrä-
tyllä toimielimellä on hallituksen nimeämistä 
koskeva tehtävä, toimielintä ei tarvitse rekis-
teröidä hallintoneuvostoksi. Tästä huolimatta 
elimellä voi olla jatkossakin hallituksen, ti-
lintarkastajien tai säätiön toimintaan liittyvi-
en elinten nimeämistä koskeva tehtävä. Toi-
saalta tällaiselle elimelle ei voi antaa sään-
nöissä sellaisia tehtäviä, jotka lain mukaan 
kuuluvat vain hallitukselle tai hallintoneu-
vostolle. Säännöissä voidaan edelleen määrä-
tä, että esimerkiksi sääntöjen muuttaminen 
tai säätiön purkaminen edellyttää kyseisen 
elimen suostumusta. Tällaisella elimellä voi 
olla sääntöjen määräyksen perusteella oikeus 
nostaa vahingonkorvauskanne hallituksen jä-
seniä vastaan tai ryhtyä muihin säännöissä 
määrättyihin valvontatoimenpiteisiin. Jos 
elimestä käytetään säännöissä hallintoneu-
vosto-nimeä, sääntöjä on muutettava tältä 
osin uuden lain voimaantulon jälkeen. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiöiden on 
muutettava säännöt vastaamaan uuden lain 
säännöksiä hallintoneuvostoksi nimetyn toi-
mielimen osalta. Jos säätiössä päätetään re-
kisteröidä säännöissä määrätty toimielin py-
kälän 1 momentin mukaisesti hallintoneuvos-
toksi, säännöt tulee samalla muuttaa vastaa-
maan uutta lakia. Säännöissä on tällöin mai-
nittava uuden lain 2 luvun 3 §:n 2 momentin 
mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten luku-
määrä, asettamistapa ja toimikausi, ja toimie-
limestä on käytettävä nimeä hallintoneuvos-
to. Jos vanhoissa säännöissä on hallintoneu-
vosto-nimellä oleva toimielin, jota ei rekiste-
röidä uuden lain mukaiseksi hallintoneuvos-
toksi, sääntöjä on muutettava siten, että toi-
mielin nimetään uudella nimellä ja tehtävät 
muutetaan vastaamaan uuden lain säännök-
siä. Tällainen elin ei voi päättää sääntöjen 
muutoksesta, säätiön lakkauttamisesta tai 
säätiön sulautumisesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan uuden lain 
3 luvun 19 §:n 1 momentissa säädettyä val-
vontatehtävää sovelletaan vanhan lain aikana 
rekisteröityyn hallintoneuvostoon kolmen 
vuoden kuluttua uuden lain voimaantulosta, 
jollei hallintoneuvosto toisin päätä tai säätiön 
säännöissä muuta määrätä. Sääntökäytännös-
sä hallituksen nimeävälle toimielimelle ei ole 
välttämättä määrätty hallituksen toiminnan 
valvontatehtävää. Tehtävän vastaanottami-
seksi ehdotetaan siirtymäaikaa, jonka kulues-
sa säätiössä voidaan päättää tehtävän hoita-
miseen liittyvistä periaatteista ja menettely-
tavoista. Hallintoneuvosto voi kuitenkin 
päättää, että valvontatehtävää hoidetaan hal-
lintoneuvoston toimesta välittömästi päätök-
senteosta tai määrätystä hetkestä lähtien. Jos 
säätiön säännöissä hallintoneuvoston tehtä-
väksi on määrätty hallituksen valvontatehtä-
vä, sääntöjen määräyksiä noudatetaan välit-
tömästi uuden lain tultua voimaan. 

9 §. Säätiön säännöissä määrätyn elimen 
jäsenen vastuu. Uudessa laissa on määrätty 
säätiöoikeudellisen vastuun piiriin 3 luvun 
1 §:ssä säädetyt johtoon kuuluvat toimieli-
met, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjoh-
taja. Vanhan lain aikana säätiöoikeudellisen 
vahingonkorvausvastuun piiriin ovat kuulu-
neet vanhan lain 12 a §:n mukaan laajemmin 
säätiön toimielinten jäsenet ja toimihenkilöt. 
Uudella lailla ei muuteta uuden lain voi-
maantullessa rekisteröidyissä säännöissä 
määrättyjen toimielinten säätiöoikeudellista 
vahingonkorvausvastuuta. Ennen uuden lain 
voimaantuloa rekisteröidyissä säännöissä 
10 a §:n mukaan määrättyjen toimielinten jä-
senet ja toimihenkilöt vastaavat toimessaan 
aiheuttamastaan vahingosta uuden lain 8 lu-
vun 1 §:n mukaisesti ja heihin sovelletaan 
myös uuden lain 1 luvun 4 §:n säännöksiä 
säätiön johdon yleisistä tehtävistä ja uuden 
lain 10 luvun säännöksiä johdon jäsenen ran-
gaistusvastuusta 

10 §. Tilinpäätös ja toimintakertomus. Uu-
den lain 5 luvun 2 ja 3 §:ssä on laajennettu 
säätiön tietojenantovelvollisuutta sekä 4 §:ssä 
laajennettu velvollisuutta laatia konserniti-
linpäätös. Uuden lain säännöksiä noudatetaan 
viimeistään siltä tilikaudelta, joka ensiksi al-
kaa vuoden 2014 jälkeen.  

11 §. Sulautuminen. Pykälän 1 momentin 
mukaan sulautumiseen sovelletaan vanhaa 
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lakia, jos sulautumislupaa koskeva hakemus 
jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle en-
nen uuden lain voimaantuloa. Sulautumista 
koskevaan asiaan sovelletaan tällöin kaikkia 
vanhan lain sulautumista koskevia, sulautu-
mislupaa, tuomioistuinkuulutusta ja rekiste-
röintiä sekä päätöksentekoa ja asiakirjoja 
koskevia säännöksiä. Ratkaisevana tekijänä 
sulautumista koskevassa asiassa pidetään si-
tä, milloin sulautumislupaa koskeva hakemus 
jätetään Patentti- ja rekisterihallitukselle. 
Vaikka päätös sulautumisesta on tehty van-
han lain aikana, asiaan ei sovelleta tämän lain 
14 §:n mukaisesti vanhan lain säännöksiä, jos 
hakemusta sulautumisluvasta ei ole toimitettu 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen uuden 
lain voimaantuloa. 

Pykälän 2 momentin mukaan sulautumi-
seen osallistuvat säätiöt voivat yhdessä päät-
tää toteuttaa sulautumisen uuden lain mukai-
sessa järjestyksessä uuden lain vahvistamisen 
jälkeen. Sulautumissuunnitelma voidaan toi-
mittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain 
voimaantuloa, mutta suunnitelma voidaan 
rekisteröidä vasta uuden lain voimaantulon 
jälkeen. 

12 §. Säätiön purkaminen. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan säätiön purkamiseen sovelle-
taan vanhaa lakia, jos säätiön lakkauttamista 
koskeva hakemus jätetään Patentti- ja rekis-
terihallitukselle ennen uuden lain voimaantu-
loa. Säätiön purkamista koskevaan asiaan so-
velletaan tällöin kaikkia vanhan lain purka-
mista koskevia, lakkauttamislupaa, selvitys-
menettelyä ja rekisteristä poistamista sekä 
päätöksentekoa ja asiakirjoja koskevia sään-
nöksiä. Ratkaisevana tekijänä purkautumista 
koskevassa asiassa pidetään sitä, milloin pur-
kautumista koskeva hakemus jätetään Patent-
ti- ja rekisterihallitukselle. Vaikka päätös 
säätiön lakkauttamisesta on tehty vanhan lain 
aikana, asiaan ei sovelleta tämän lain 14 §:n 
mukaisesti vanhan lain säännöksiä, jos ha-
kemusta lakkauttamisluvasta ei ole toimitettu 
Patentti- ja rekisterihallitukselle ennen uuden 
lain voimaantuloa. 

Pykälän 2 momentin mukaan säätiö voi 
päättää toteuttaa purkautumisen uuden lain 
mukaisessa järjestyksessä uuden lain vahvis-
tamisen jälkeen. Selvitystilaa koskeva päätös 
voidaan toimittaa rekisteröitäväksi ennen uu-
den lain voimaantuloa, mutta selvitystila ja 

selvitysmiehet voidaan rekisteröidä vasta uu-
den lain voimaantulon jälkeen. 

Voimassa olevan sääntökäytännön mukaan 
säätiön säännöissä voidaan määrätä, että sää-
tiön toiminnan loppuessa sen jäljellä olevat 
varat on luovutettava säätiön perustajalle tai 
muulle uuden lain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitet-
tuun lähipiiriin kuuluvalle. Tämän pykälän 
3 momentin mukaan 12 luvun 14 §:n 2 mo-
menttia ei sovelleta ennen uuden lain voi-
maantuloa rekisteröityyn säätiöön, jos sääti-
ön säännöissä on ennen uuden lain voimaan-
tuloa nimenomainen määräys varojen luovut-
tamisesta säätiön lähipiiriin kuuluvalle sääti-
ön purkautuessa. Mainittu sääntöjen määräys 
tulee olla rekisteröidyissä säännöissä ennen 
uuden lain voimaantuloa. Jos ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröidyissä säännöissä 
on määräys, että varat käytetään säätiön lak-
kauttamista koskevan päätöksen mukaisesti 
säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan, va-
roja ei voi lain voimaantulon jälkeen luovut-
taa lähipiiriin kuuluvalle, jollei tarkoituksena 
ole lähipiiriin kuuluvan tukeminen. 

Uudella lailla ei muuteta voimassa olevaa 
käytäntöä, jonka mukaan säännöissä voidaan 
määrätä, että säätiön purkautuessa sen jäljellä 
olevat varat voidaan luovuttaa 1 luvun 9 §: 
1 momentissa tarkoitetulle taholle (tukisää-
tiö). 

Pykälän 4 momentissa säädetään selvyyden 
vuoksi, että uuden lain 12 luvun 4 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa 
laskettaessa otetaan huomioon myös ennen 
uuden lain voimaantuloa kulunut aika. Käy-
tännössä siirtymäsäännöstä voidaan soveltaa 
sellaiseen säätiöön, joka on laiminlyönyt 
vuosi-ilmoituksen tekemisen vähintään 
kymmenen vuoden ajan.  

13 §. Riitojen ratkaiseminen. Pykälän mu-
kaan lainvalinta, joka koskee tuomioistuimen 
toimivaltaisuutta säätiölain soveltamista kos-
kevassa riita-asiassa, määräytyy asian vireil-
letuloajankohdan mukaan. 

14 §. Rekisteröintiin sovellettava menettely. 
Pykälän mukaan säätiön toimielimet voivat 
tehdä päätöksiä vanhan lain mukaisesti uu-
den lain voimaantuloon asti. Jos vanhan lain 
aikana tehty päätös tulee rekisteröidä, rekis-
teröintiin ja muihin menettelyihin sovelletaan 
vanhaa lakia, jollei tässä laissa ole nimen-
omaisesti muuta säädetty. 
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15 §. Valvonta. Pykälän mukaan uutta lakia 
voidaan soveltaa myös sellaiseen valvonta-
asiaan, joka on pantu vireille vanhan lain ai-
kana.  

16 §. Voimaantulo. Säännös sisältää tavan-
omaisen voimaantulosäännöksen. 

 
3  Muut lai t  

Perintökaarta ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että testamentin määräykseen perustuvan 
säätiön toimeenpanijalla on oikeus hakea 
kuolinpesän pesänselvittäjän määräämistä (3. 
laki).  

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 
1 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että säätiö voi olla saneerausmenettelyn 
kohteena (4. laki). 

Tilintarkastuslain 9 §:ää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että tilintarkastuslain pää-
säännöstä poiketen Patentti- ja rekisterihalli-
tus on toimivaltainen viranomainen määrää-
mään säätiölle tilintarkastajan (5. laki). Eh-
dotuksen tarkoitus on keskittää säätiölaissa 
tarkoitettuun säätiövalvontaan liittyvät viran-
omaistehtävät Patentti- ja rekisterihallituksel-
le. 

Yrityskiinnityslain 27 §:ää ehdotetaan 
muutettavaksi ehdotetun säätiölain 13 luvun 
9 §:n vuoksi (6. laki). 

Säästöpankkilain 92 §:n 3 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi säätiön perustamislu-
pamenettelystä ja sääntöjen vahvistamista 
koskevasta hakemusmenettelystä luopumisen 
vuoksi (7. laki).  

Säätiön valvontamaksusta annettua lain 
1 §:n 2 momentti ehdotetaan kumottavaksi, 
koska voimassa olevasta laista poiketen uu-
den säätiölain mukainen säätiövalvonta kos-
kee myös sellaisia säätiöitä, joiden hallituk-
sena tai hallituksen jäsenenä toimii toinen vi-
ranomainen (8. laki). 

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n 
1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
9 kohta, jossa säädetään Verohallinnon oma-
aloitteisesta tietojen antamisesta Patentti- ja 
rekisterihallitukselle säätiövalvontaa varten. 
Verohallinto voisi lainkohdan nojalla antaa 
Patentti- ja rekisterihallitukselle sellaisia tie-
toja, joilla saattaa olla merkitystä säätiölain 
14 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa säätiövalvon-

nassa. Edellytyksenä on, että tiedoilla saattaa 
olla merkitystä patentti- ja rekisterihallituk-
selle kuuluvan säätiölain tai säätiön sääntöjen 
mukaisen toiminnan valvonnassa. Kysymyk-
sessä olisi Verohallinnolle säädetty oikeus 
tietojen antamiseen silloin, kun verotustehtä-
vien yhteydessä havaittaisiin säätiövalvon-
taan vaikuttavia seikkoja.  Verohallinto ei 
osallistuisi säätiövalvontaan, vaan säätiöval-
vonnasta ja siinä käytettävistä tiedoista vas-
taisi Patentti- ja rekisterihallitus.  

Pykälän mukaan tietoja voitaisiin antaa se-
kä säätiöistä että säätiölain 1 luvun 8 §:ssä 
tarkoitetuista säätiön lähipiiriin kuuluvista 
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä. Kysy-
mys voisi esimerkiksi olla tiedoista, jotka 
liittyvät säätiön ja sen lähipiirin välisten lii-
ketoimiin ja muihin taloudellisiin toimiin, 
sopimuksiin ja sitoumuksiin taikka ovat tar-
peen säätiölakiin ja säätiön sääntöihin perus-
tuvien säätiön tarkoitusta, liiketoiminnan har-
joittamista koskevien rajoitusten ja kieltojen 
noudattamisen valvontaa varten.  Kysymys 
voi myös olla lähipiirille maksetuista pal-
koista tai muista esimerkiksi verotarkastuk-
sen yhteydessä havaituista seikoista. Vero-
tustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain 18 §:n 3 momentin mukaan nyt 
ehdotettavan lainkohdan perusteella saami-
aan tietoja Patentti- ja rekisterihallitus saa an-
taa edelleen rikosten selvittämistä ja syyttee-
seenpanoa varten. Verohallinnon antamat 
tiedot on säännöksen nojalla hävitettävä heti, 
kun niitä ei tarvita säätiövalvonnassa, ellei 
niitä tehtävän erityisen luonteen vuoksi tar-
vitse säilyttää pysyvästi.    

Lisäksi ehdotetaan harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 
1 momentin muuttamista siten, että selvi-
tysyksikkö voi laatia patentti- ja rekisterihal-
lituksen pyynnöstä velvoitteidenhoitoselvi-
tyksen säätiölaissa säädettyä säätiövalvonta-
tehtävää varten (15. laki). Selvitysyksikkö 
tekee siitä annetussa laissa mainittujen viran-
omaisten pyynnöstä velvoitteidenhoitoselvi-
tyksiä organisaatioista ja organisaatiohenki-
löistä. Velvoitteidenhoitoselvityksen tarkoi-
tuksena on antaa pääasiassa salassa pidettä-
viin viranomaistietoihin perustuva kokonais-
kuva selvityksen kohteena olevasta organi-
saatiosta tai organisaatiohenkilöstä ja tukea 
sitä pyytävän viranomaisen tehtävää helpot-
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tamalla ja tehostamalla tehtävään liittyvää 
tiedonhankintaa ja samalla tukea harmaan ta-
louden torjuntaa lisäämällä asiaa käsittelevän 
viranomaisen tietoa siitä, miten organisaatio 
tai siihen liittyvä organisaatiohenkilö on hoi-
tanut lakisääteiset velvoitteensa. 

Harmaan talouden selvitysyksiköstä anne-
tun lain 5 §:n 4 momentin mukaan velvoit-
teidenhoitoselvityksessä kuvataan organisaa-
tion tai organisaatiohenkilön sekä näihin vä-
littömästi tai välillisesti kytkeytyvän organi-
saation ja organisaatiohenkilön toimintaa ja 
taloutta sekä veroihin, lakisääteisiin eläke-, 
tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuihin 
taikka tullin perimiin maksuihin liittyvien 
velvoitteiden hoitamista. Velvoitteidenhoi-
toselvityksen tarkoituksena on siis antaa sitä 
pyytäneelle viranomaiselle kokonaiskuva sii-
tä, millaista taloudellista toimintaa kohde 
harjoittaa ja miten se on hoitanut tästä toi-
minnastaan aiheutuvat, lakisääteiset, veroi-
hin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työt-
tömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin pe-
rimiin maksuihin liittyvät rekisteröitymis-, 
vakuuttamis-, ilmoitus- ja maksuvelvoitteen-
sa. Lisäksi velvoitteidenhoitoselvityksestä 
selviää mikä on kohteen kyky hoitaa velvoit-
teensa ja mihin muihin organisaatioihin ja 
organisaatiohenkilöihin kohde on vastuu-
aseman tai omistuksen kautta kytkeytynyt. 

Velvoitteidenhoitoselvityksen tietosisältö 
muodostuu pääosin viranomaisrekistereissä 
olevasta ja salassa pidettäväksi määritellystä 
tiedosta. Velvoitteidenhoitoselvityksen tieto-
sisältö määräytyy harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annetun lain 7 §:n 1 momentin 
mukaan sen perusteella, mikä on selvitystä 
pyytävän viranomaisen oikeus saada salassa 
pidettävää tietoa kyseiseen käyttötarkoituk-
seen. Velvoitteidenhoitoselvitys ei siis laa-
jenna sitä pyytävän viranomaisen tiedonsaan-
tioikeuksia, vaan se laaditaan viranomaiselle 
muualla laissa määriteltyjen tehtävien ja nii-
hin liittyvien tiedonsaantioikeuksien perus-
teella. 

Hallitusohjelmaan perustuvassa periaate-
päätöksessä (19.1.2012) hallituksen toimin-
taohjelmaksi harmaan talouden ja talousri-
kollisuuden vähentämiseksi vuosille 2012—
2015 todetaan kohdassa 13 muun muassa, et-
tä viranomaisten välisiä tiedonvaihdon esteitä 
puretaan ja tarvittavat viranomaisrekisterit 

saatetaan joustavasti harmaan talouden tor-
juntaviranomaisten käyttöön. Kohdassa tode-
taan myös, että Harmaan talouden selvi-
tysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten 
käyttöalaa laajennetaan tarvittaessa harmaan 
talouden torjunnassa.  

Muussa lainsäädännössä olevat viittaukset 
säätiölakiin ehdotetaan muutettavaksi viitta-
uksiksi uuteen säätiölakiin. Tällaisia lakitek-
nisiä muutoksia ehdotetaan säästöpankkilain 
(1502/2001) 92 §:n 2 momenttiin (7. laki), 
asumisoikeusasunnoista annetun lain 
(650/1990) 26 b §:n 4 momenttiin (9. laki), 
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 
(575/1992) 2 §:n 2 momenttiin (10. laki), 
ammattikorkeakoululain (351/2003) 43 §:ään 
(11. laki), yliopistolain (558/2009) 1 §:n 
3 momenttiin (12. laki) sekä julkisen hallin-
non tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 
(634/2011) 10 §:n 1 momenttiin (13. laki).  

 
4  Voimaantulo 

Säätiölain voimaantulosta ehdotetaan sää-
dettäväksi erillisellä voimaanpanolailla. La-
kien ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2015. 

 
5  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön 
osittaisena tarkoituksena voi olla taloudelli-
sen edun tuottaminen säätiön perustajalle, 
säätiön hallituksen jäsenelle tai muulle toi-
mihenkilölle (5 §:n 3 momentti). Rekisteri-
käytännössä PRH on suhtautunut hyvin ra-
joittavasti tällaisiin sääntömääräyksiin ja oi-
keuskäytännössä on suhtauduttu kielteisesti 
tällaisen määräyksen lisäämiseen aiemmin 
perustetun säätiön sääntöihin (Helsingin Hal-
linto-oikeus 17.4.2014 Dno 03905/13/7102). 
Esityksen 1. lakiehdotuksen 1 luvun 2 §:n 
mukaan säätiön tarkoituksena ei voi miltään 
osin olla taloudellisen edun tuottaminen pe-
rustajalle tai toimihenkilölle. Saman luvun 
9 §:n poikkeussäännöksen mukaan kielto ei 
koske tuki- ja sukusäätiöitä, joiden osalta eh-
dotetaan nykyistä oikeustilaa selventäviä eri-
tyissäännöksiä. 

Voimassa olevassa laissa asiasta ei ole sää-
detty, mutta oikeuskirjallisuuden mukaan 
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(Aro, Säätiön tarkoituksesta ja sen toteutta-
misen takeista, 1971, s. 111) oikeustila on 
sellainen, että säätiövarallisuuden luovuttaja 
voi pidättää määräämättömäksi ajaksi luovu-
tettaviin suurenkin osa varoihin liittyvistä oi-
keuksista (esim. käyttöoikeuden tai oikeuden 
tuottoon eliniäkseen). Rekisteriviranomaisen 
rekisterikäytännössä tähänkin on suhtauduttu 
rajoittavasti ilman nimenomaista säännöstä. 
Esityksen 1. lakiehdotuksen 1 luvun 3 §:n 
2 ja 3 momentin mukaan oikeudenpidätys voi 
kestää enintään 10 vuotta varojen luovutuk-
sesta. Käyttöoikeuden osuutta varojen arvos-
ta ei ehdoteta rajoitettavaksi, mutta käyttöoi-
keuden taloudellinen merkitys otetaan huo-
mioon, kun arvioidaan varojen kirjanpitoar-
voa säätiölle (esimerkiksi onko varojen arvo 
säätiölle vähintään 50 000 euron peruspää-
omavaatimuksen suuruinen).  

Esitykseen sisältyvän voimaanpanolain (2. 
laki) 2 §:n 1 momentin mukaan ennen uuden 
lain voimaantuloa perustetussa säätiössä, 
jonka sääntöjen mukaisena tarkoituksena on 
taloudellisen edun antaminen myös perusta-
jalle tai toimihenkilölle, tällaisia etuja voi an-
taa vain vuoden 2034 loppuun asti. Ehdotettu 
rajoitus ei koske 1. lakiehdotuksen 1 luvun 
9 §:ssä tarkoitettua tukisäätiötä eikä sukusää-

tiötä. Käytännössä siirtymäsäännöksen sovel-
tamisalaan kuuluvia säätiöitä on tiettävästi 
vähän ja ne eivät ole yleensä yleishyödyllisiä 
(yleishyödyllisyydestä säädetään uudenkin 
säätiölain mukaan muussa lainsäädännössä, 
kuten verolainsäädännössä). Vastaavasti en-
nen uuden lain voimaantuloa perustelussa 
säätiössä säätiövarallisuuden luovuttaneen 
perustajan pidättämä oikeus säätiövarallisuu-
teen on voimaanpanolakiehdotuksen 2 §:n 
2 momentin mukaan voimassa enintään vuo-
den 2034 loppuun. 

Voimassa olevan oikeuden mukaiset sääti-
ön tarkoitusta ja oikeuksien pidättämistä 
koskevat poikkeukset eroavat merkittävästi 
voimassa olevan lain säätiön tarkoitusta kos-
kevista yleisistä periaatteista, poikkeusmah-
dollisuuksien sisältö ja laajuus ovat epäsel-
viä, poikkeukset ovat käytännössä harvinai-
sia ja ehdotettava siirtymäkausi on pitkä, 
minkä vuoksi edellä mainittu siirtymäjärjes-
tely ei ole ongelmallinen perustuslaissa sää-
detyn omaisuudensuojan kannalta ja lakieh-
dotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 
 

1. 

Säätiölaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

I OSA 

Yleiset periaatteet ja perustaminen 

1 luku 

Säätiön toiminnan keskeiset periaatteet ja 
lain soveltaminen 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin tämän lain 
mukaan Suomessa rekisteröityihin säätiöihin, 
jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä 
toisin. 

 
 

2 § 

Toiminnan tarkoitus, toimintamuodot, oike-
ushenkilöys ja rajoitettu vastuu 

Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus. 
Säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta edistä-
vää toimintaa.  Tarkoituksena ei voi olla lii-
ketoiminnan harjoittaminen eikä taloudelli-
sen edun tuottaminen 8 §:ssä määrättyyn lä-
hipiiriin kuuluvalle. Säätiön toiminta rahoite-
taan pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla 
rahoituksella.  

Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot määrä-
tään säätiön säännöissä. 

Säätiö on perustajastaan erillinen oikeus-
henkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Rekis-
teröidyn säätiön perustaja ei vastaa henkilö-
kohtaisesti säätiön velvoitteista. 

3 § 

Peruspääoma 

Perustettavalla säätiöllä on peruspääoma, 
joka on vähintään 50 000 euroa. 

Perustaja voi määräajaksi pidättää luovut-
tamaansa varallisuuteen liittyviä oikeuksia. 
Perustajana oleva ihminen voi pidättää tällai-
sen oikeuden enintään elinajakseen. Perusta-
jana oleva yhteisö tai säätiö voi pidättää täl-
laisen oikeuden enintään kymmeneksi vuo-
deksi säätiön rekisteröinnistä. Oikeuden pi-
dättämisen ehdoista on määrättävä säätiön 
säännöissä ennen säätiön rekisteröintiä.  

Mitä 2 momentissa säädetään, koskee myös 
varojen vastikkeetonta luovuttamista säätiöl-
le sen toiminnan aikana. Oikeuden pidättämi-
sestä on määrättävä säännöissä ennen varojen 
luovuttamista. Kymmenen vuoden määräaika 
lasketaan varojen lahjoittamisesta. 

 
4 § 

Johdon tehtävät 

Säätiön johdon on huolellisesti toimien 
edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista 
ja säätiön etua. 

 
5 § 

Varainhoito 

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitel-
mallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toi-
mintaan käytettävien varojen hoitamisen li-
säksi säätiön sijoitustoiminta ja liiketoiminta.  
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6 § 

Sijoitustoiminta 

Säätiö voi varallisuutensa hoitamiseksi ja 
toimintamuotojensa rahoittamiseksi harjoit-
taa sijoitustoimintaa, jollei sitä rajoiteta 
säännöissä. 

Säätiö voi yhtiöittää sijoitustoimintansa, 
jollei sitä rajoiteta säännöissä. 

 
7 § 

Liiketoiminta 

Säätiö voi harjoittaa vain toimintamuo-
toihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa 
sekä säännöissä määrättyä muuta liiketoimin-
taa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. 
Säännöissä voi rajoittaa oikeutta myös toi-
mintamuotoihin liittyvän liiketoiminnan har-
joittamiseen. 

Säätiö voi yhtiöittää liiketoimintansa, jollei 
sitä rajoiteta säännöissä. 

 
8 § 

Lähipiiri 

Säätiön lähipiiriin kuuluvat: 
1) säätiön perustaja ja säätiössä määräys-

valtaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö se-
kä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja — säätiö; 

2) säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhtei-
sön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvos-
ton jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tä-
män sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja ti-
lintarkastaja; 

3) säätiön asiamies ja muu henkilö, joka 
osallistuu säätiön johtamiseen; 

4) 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen per-
heenjäsen; 

5) 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu 
lähisukulainen; sekä 

6) 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai 
yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa 
oleva yhteisö ja säätiö. 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä laissa 
aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puoli-
son lasta ja tämän jälkeläistä sekä omaa ja 
puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän 
vanhempaa.  

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä 
laissa 1 momentin 1—3 kohdassa ja 3 mo-
mentissa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja si-
sar- ja velipuolta, tämän aviopuolisoa ja avo-
puolisoa sekä näiden lasta ja lapsen jälkeläis-
tä, vanhempaa ja isovanhempaa. 

Tytäryhteisöllä ja -säätiöllä tarkoitetaan 
kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä 
tarkoitettua tytäryritystä ja määräysvallalla 
tarkoitetaan mainitun luvun 5 §:ää vastaavaa 
määräysvaltaa yhteisössä tai säätiössä. 

 
9 § 

Tukisäätiö ja sukusäätiö 

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetyn estä-
mättä säätiön tarkoitus voi olla edun tuotta-
minen sellaiselle säätiön perustajana olevalle 
tai säätiössä määräysvaltaa käyttävälle sääti-
ölle, yhdistykselle tai muulle yhteisölle, jon-
ka omistajilla, jäsenillä tai muilla edunsaajil-
la ei ole oikeutta tukea saavan yhteisön tai 
säätiön varoihin (tukisäätiö).  

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetyn estä-
mättä säätiön tarkoitus voi olla edun tuotta-
minen säätiön perustajan perheenjäsenille tai 
sukulaisille (sukusäätiö). 

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädettyä lähi-
piirikieltoa ei sovelleta siltä osin kuin tu-
kisäätiö tai sukusäätiö tuottaa toimintamuoto-
jensa mukaisesti etua säätiön säännöistä il-
meneville tämän pykälän 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetuille ihmisille, yhteisöille ja säätiöil-
le. 

 
 

2 luku 

Säätiön perustaminen 

1 § 

Säätiön perustaminen perustamiskirjalla 

Säätiön perustamiseksi on laadittava kirjal-
linen perustamiskirja, jonka kaikki perustajat 
allekirjoittavat. 

Perustamiskirjan allekirjoituksella perusta-
ja sitoutuu luovuttamaan säätiölle perusta-
miskirjasta ilmenevän varallisuuden perus-
pääomaksi (pääomasitoumus). Peruspääoma 
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on luovutettava säätiölle ennen säätiön rekis-
teröimistä. 

Perustamiskirjassa voi määrätä myös muis-
ta säätiölle tulevista varoista. Tällaista si-
toumusta ei voi peruuttaa säätiön rekisteröin-
nin jälkeen, jollei perustamiskirjassa toisin 
määrätä. 

Säätiön johdon ja tilintarkastajien toimi-
kausi ja tehtävät alkavat perustamiskirjan al-
lekirjoittamisesta. 

 
2 § 

Perustamiskirjan sisältö 

Perustamiskirjassa on aina mainittava: 
1) perustamiskirjan päivämäärä; 
2) kaikki perustajat ja kunkin pää-

omasitoumus; 
3) säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenet 

ja tilintarkastajat tai miten heidät valitaan;  
4) jos säätiöllä on hallintoneuvosto, en-

simmäisen hallintoneuvoston jäsenet tai mi-
ten heidät valitaan; sekä 

5) säätiön ensimmäinen tilikausi. 
Perustamiskirjaan on otettava tai liitettävä 

säätiön säännöt. 
 

3 § 

Säännöt 

Säännöissä on aina mainittava säätiön: 
1) nimi; 
2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; 
3) tarkoitus;  
4) toimintamuodot; ja 
5) miten säätiön varat on käytettävä, jos 

säätiö purkautuu tai lakkautetaan.  
Jos säätiöllä on hallintoneuvosto, on sään-

nöissä mainittava hallintoneuvoston jäsenten 
lukumäärä, asettamistapa ja toimikausi. 

Jos säätiö aikoo käyttää nimeään kaksi- tai 
useampikielisenä, nimen jokainen ilmaisu on 
mainittava säännöissä. 

Säätiöllä on hallitus ja tilintarkastaja. Sää-
tiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 
lukumäärään, toimikauteen ja valintaan so-
velletaan, mitä 3 luvun 8, 9 ja 11 §:ssä ja 
4 luvun 1, 3 ja 5 §:ssä säädetään. 
 
 

4 § 

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoi-
tussuunnitelma 

Perustettavalla säätiöllä on oltava toiminta-
suunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunni-
telma kolmelle ensimmäiselle vuodelle.  

 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Säätiön nimi 

Rekisteröidyn säätiön nimessä tulee olla 
sanat ”rekisteröity säätiö” tai niitä vastaava 
lyhennys ”sr”.  

Nimen on selvästi erottava säätiörekisteriin 
ennen merkittyjen säätiöiden nimistä eikä sen 
käyttäminen saa olla omiaan aiheuttamaan 
sekaannusta yleisesti tunnetun toisen suoja-
tun toiminimen tai tavaramerkin kanssa. 

Säätiö saa harjoittaa osaa toiminnastaan 
erityisellä nimellä (aputoiminimi), joka voi-
daan rekisteröidä säätiörekisteriin. Aputoi-
minimeen sovelletaan, mitä 2 momentissa 
säädetään säätiön nimestä ja mitä toiminimi-
laissa (128/1979) säädetään aputoiminimestä. 
Aputoiminimeen ei saa sisällyttää sanoja 
”rekisteröity säätiö” eikä lyhennystä ”sr”. 
Tähän lakiin perustuva säätiön aputoiminimi 
merkitään säätiörekisteriin. 

Säätiö voi toiminnassaan käyttää nimen 
ohella myös muuta tunnusta (toissijainen 
tunnus), johon sovelletaan, mitä toiminimi-
laissa säädetään toissijaisesta tunnuksesta. 
Tähän lakiin perustuva toissijainen tunnus 
merkitään säätiörekisteriin. 

Yksinoikeuteen säätiön aputoiminimeen ja 
toissijaiseen tunnukseen ja niiden sekoitetta-
vuuteen, käytön kieltämiseen, rekisteröinnin 
kumoamiseen ja vastuuseen niiden loukkaa-
misesta sekä turvaamistoimeen sovelletaan, 
mitä toiminimilaissa (128/1979) on sääde-
tään. 
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6 § 

Säätiön perustaminen testamentin määräyk-
sellä 

Jos säätiö on tarkoitus perustaa perustajan 
kuoleman jälkeen, perustamisesta voi määrä-
tä testamentissa, jossa on aina mainittava: 

1) säätiön tarkoitus tai tarkoituksen mää-
rääjä; sekä 

2) mitä varallisuutta perustaja luovuttaa pe-
ruspääomaksi ja muuksi omaksi pääomaksi. 

Perustaja voi testamentissa määrätä, kenen 
on huolehdittava säätiön perustamisesta (toi-
meenpanija), tai antaa muita toimeenpanijan 
valintaa koskevia määräyksiä. 

Perustaja voi ottaa tai liittää perustamiskir-
jan testamenttiin. 

 
7 § 

Toimeenpanijan määrääminen ja vapautta-
minen toimestaan 

Jos säätiön perustamisesta on määrätty tes-
tamentissa, tulee sen, jolla kuolinpesä on hal-
lussaan, kolmen kuukauden kuluessa saatu-
aan testamentin sisällöstä tiedon ilmoittaa sii-
tä sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiriin 
perustajan viimeisin kotipaikka kuuluu, tai 
jollei hän kuollessaan asunut Suomessa, Hel-
singin käräjäoikeudelle. 

Kun käräjäoikeus on saanut tiedon 1 mo-
mentissa tarkoitetusta testamentista, sen tulee 
viivytyksettä selvittää, suostuuko testamen-
tissa määrätty tai testamentin mukaisesti ni-
metty toimeenpanija tehtävään. Jollei suos-
tumusta saada tai jos tehtävään määrätty ei 
ole siihen sovelias, käräjäoikeuden on mää-
rättävä siihen yksi tai useampia henkilöitä. 
Samoin on meneteltävä, jos perustaja ei ole 
määrännyt toimeenpanijasta tai tehtävä on 
muusta syystä avoin. Käräjäoikeuden on il-
moitettava testamentista ja antamastaan mää-
räyksestä Patentti- ja rekisterihallitukselle, 
jäljempänä rekisteriviranomainen. Ilmoituk-
seen on liitettävä jäljennös testamentista tai 
selvitys suullisen testamentin sisällöstä. 

Mitä perintökaaressa (40/1965) säädetään 
pesänselvittäjän vapauttamisesta toimestaan, 
sovelletaan toimeenpanijaan. 

 

8 § 

Toimeenpanijan tehtävät ja palkkio 

Testamentin määräyksen toimeenpanijan 
on laadittava ja allekirjoitettava 2 §:n mukai-
nen perustamiskirja, jos testamentin tekijä ei 
ole sitä tehnyt. 

Toimeenpanijan on huolellisesti toimien 
edistettävä testamentin tekijän tahdon toteu-
tumista säätiön perustamiseksi. 

Jos testamentissa perustettavaksi määrätyl-
le säätiölle tuleva varallisuus on pienempi 
kuin 50 000 euroa tai sellaisessa epäsuhtees-
sa säätiön tarkoitukseen, ettei säätiön perus-
tamiselle ole edellytyksiä, toimeenpanija voi 
luovuttaa perustettavaksi määrätylle säätiölle 
testamentatun varallisuuden samankaltaista 
tarkoitusta edistävälle toiselle säätiölle tai 
muulle yhteisölle, jonka omistajilla tai jäse-
nillä ei ole oikeutta yhteisön varojen jaossa. 
Varallisuuden luovuttamisesta toiselle sääti-
ölle tai yhteisölle on tehtävä viivytyksettä il-
moitus rekisteriviranomaiselle. 

Toimeenpanija voi sääntöjä laatiessaan 
poiketa testamentin määräyksistä, jos ne ovat 
lain vastaisia tai määräyksiä noudatettaessa 
säännöt tulisivat sellaisiksi, että niitä olisi 
muutettava. Jos sääntöjä ei voida laatia sääti-
ön tarkoitusta olennaisesti muuttamatta, rau-
keaa säätiön perustaminen. 

Toimeenpanijalla on oikeus saada tehtävän 
hoitamisesta kohtuullinen palkkio ja korvaus 
kuluistaan kuolinpesän varoista. 

 
 
 
 

9 § 

Suoritus pääomasitoumuksesta 

Pääomasitoumuksesta suoritettu määrä 
merkitään peruspääomaan, jollei sitä ole pe-
rustamiskirjassa tai säännöissä määrätty mer-
kittäväksi muuhun oman pääoman erään 
taikka kirjanpitolaissa toisin säädetä.  

Jollei perustamiskirjassa ole toisin määrät-
ty, pääomasitoumusta voidaan kuitata sääti-
öltä olevalla saamisella vain säätiön hallituk-
sen suostumuksella. 
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10 § 

Säätiön rekisteröiminen 

Säätiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi 
kolmen kuukauden kuluessa perustamiskirjan 
allekirjoittamisesta tai säätiön perustaminen 
raukeaa. Rekisteröimisestä säädetään tar-
kemmin 13 luvussa. Jos testamentin tekijä on 
allekirjoittanut perustamiskirjan, ilmoitus on 
tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun testamentti on saanut lainvoiman.  

Rekisteriviranomainen voi perustellusta 
syystä pidentää rekisteröintiä koskevan pe-
rusilmoituksen tekemiselle säädettyä määrä-
aikaa. 

 
11 § 

Testamenttiin perustuvan säätiön perusilmoi-
tuksen viivästyminen 

Jos testamenttiin perustuvaa säätiötä ei ole 
ilmoitettu rekisteröitäväksi kohtuullisessa 
ajassa sen jälkeen, kun rekisteriviranomainen 
on saanut 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen taikka kolmen kuukauden kulues-
sa siitä, kun perustamiskirja on allekirjoitet-
tu, ja viivästyminen ei ole johtunut kuolin-
pesään liittyvistä toimista taikka rekisteröin-
nille säädetyn määräajan pidentämisestä, re-
kisteriviranomainen voi asettaa toimeenpani-
jalle tai säätiölle valituille hallituksen jäsenil-
le tehosteeksi uhkasakon tai tehdä 7 §:n 
1 momentissa tarkoitetulle käräjäoikeudelle 
hakemuksen toimeenpanijan taikka hallituk-
sen tai sen jäsenen vaihtamiseksi. 

Toimeenpanijan, hallituksen jäsenen tai 
hallituksen vaihtamista koskeva päätös voi-
daan määrätä pantavaksi täytäntöön muutok-
senhausta huolimatta. 

 
12 § 

Rekisteröimisen oikeusvaikutukset 

Säätiö syntyy rekisteröimisellä.  
Perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen 

tehdystä toimesta tai perustamiskirjassa yksi-
löidystä, enintään vuotta ennen perustamis-
kirjan allekirjoittamista tehdystä toimesta ai-

heutuneet velvoitteet siirtyvät säätiölle rekis-
teröimisellä. 

Perustaja ei rekisteröimisen jälkeen voi pe-
ruspääomasitoumuksesta vapautuakseen ve-
dota siihen, että perustamiseen liittyvä ehto 
ei ole toteutunut. 

 
13 § 

Toiminta ennen rekisteröintiä 

Ennen rekisteröimistä säätiö ei voi hankkia 
oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä olla 
asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa 
viranomaisessa. 

Säätiön puolesta ennen sen rekisteröimistä 
tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättä-
neet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullises-
ti. Vastuu siirtyy 12 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuissa tilanteissa säätiölle, kun säätiö rekis-
teröidään. 

Hallitus ja toimitusjohtaja voivat ilman 
henkilökohtaista vastuuta käyttää puhevaltaa 
säätiön perustamista koskevissa asioissa ja 
ryhtyä toimenpiteisiin pääomasitoumusten 
suorituksen saamiseksi.  

 
14 § 

Oikeustoimet rekisteröimättömän säätiön 
kanssa 

Jos säätiön sopimuskumppani tiesi, ettei 
säätiötä ollut rekisteröity, hän voi, jollei toi-
sin ole sovittu, luopua säätiön kanssa tehdys-
tä sopimuksesta, jos säätiön rekisteröintiä 
koskevaa perusilmoitusta ei ole tehty 10 §:n 
mukaisessa määräajassa tai jos rekisteröimi-
nen on evätty. Jos sopimuskumppani ei tien-
nyt, ettei säätiötä ollut rekisteröity, hän voi 
luopua sopimuksesta, kunnes säätiö on rekis-
teröity. 

 
15 § 

Perustamisen raukeaminen 

Säätiön perustaminen raukeaa, jollei säätiö-
tä ole ilmoitettu rekisteröitäväksi 10 tai 
11 §:n mukaisessa määräajassa tai jos rekis-
teröiminen evätään. 
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Testamenttiin perustuvan säätiön perusta-
minen ei raukea rekisteröinnille säädetyn 
määräajan ylittymisen johdosta. 

Jos perustaminen raukeaa, hallitus ja toimi-
tusjohtaja vastaavat yhteisvastuullisesti sää-
tiölle luovutetun varallisuuden ja siitä saadun 
tuoton palauttamisesta perustajille. Palautet-
tavasta määrästä voidaan vähentää 13 §:n 
3 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden 
aiheuttamat tavanomaiset kulut. 

 
II OSA 

Hallinto, tilinpäätös, toimintakertomus, ti-
lintarkastus ja sääntöjen muuttaminen 

3 luku 

Säätiön hallinto ja edustaminen 

1 § 

Säätiön johto 

Säätiöllä on oltava hallitus. Säätiön sään-
nöissä voidaan määrätä, että säätiöllä on tai 
voi olla 15 §:ssä tarkoitettu toimitusjohtaja ja 
että säätiöllä on 19 §:ssä tarkoitettu hallinto-
neuvosto.  

 
2 § 

Hallituksen yleiset tehtävät 

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja sii-
tä, että säätiön toiminta järjestetään asianmu-
kaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (halli-
tuksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, 
että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon val-
vonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa nou-
dattaa hallintoneuvoston tai hallituksen te-
kemää päätöstä, joka on tämän lain tai sääti-
ön sääntöjen vastaisena pätemätön. 

 
3 § 

Hallituksen päätöksenteko 

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota 
on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäse-
nistä, jollei tässä laissa säädetä tai säätiön 

säännöissä määrätä suuremmasta enemmis-
töstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä 
läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, rat-
kaisee puheenjohtajan ääni. 

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saa-
neet, jollei säännöissä ole vaalista tai vaadit-
tavasta enemmistöstä muuta määrätty. Jos 
äänet menevät vaalissa tasan, eikä säännöissä 
ole muuta määrätty, ratkaistaan vaali arvalla. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla 
on yli puolet jäsenistä, jollei säännöissä edel-
lytetä suurempaa määrää. Määrä lasketaan 
valituista hallituksen jäsenistä.  

Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille hallituk-
sen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan 
varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 
Jos hallituksen jäsen on estynyt, tilaisuus on 
varattava varajäsenelle. 

Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, pää-
tös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroita-
va ja säilytettävä siten kuin 6 §:ssä säädetään 
hallituksen pöytäkirjasta. 

Hallituksen jäsenet voivat yksimielisesti 
päättää olla noudattamatta tässä laissa säädet-
tyä tai säätiön säännöissä määrättyä kokouk-
sen koolle kutsumiseen liittyvää menettelyä. 

 
 

4 § 

Esteellisyys 

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja 
säätiön välistä sopimusta koskevan asian kä-
sittelyyn. Hän ei myöskään saa osallistua 
säätiön ja kolmannen välistä sopimusta kos-
kevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odo-
tettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa 
olla ristiriidassa säätiön edun kanssa. Mitä 
tässä pykälässä säädetään sopimuksesta, so-
velletaan myös muuhun oikeustoimeen sekä 
oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan 
käyttämiseen. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi halli-
tuksen jäsen ei saa osallistua avustusta tai 
muuta vastikkeetonta etua koskevan asian 
käsittelyyn, jos edunsaajana on hän tai hänen 
perheenjäsenensä, muu lähisukulaisensa tai 
heidän määräysvallassaan oleva yhteisö tai 
säätiö. Tätä momenttia ei sovelleta säätiöön, 
jonka tarkoituksena on perustajan perheeseen 
tai sukuun kuuluvien etujen edistäminen 
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5 § 

Hallituksen kokoontuminen 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että 
hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on 
kutsuttava koolle, jos hallituksen jäsen tai 
toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen 
puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kut-
su kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toi-
mitusjohtaja tai, jos vähintään puolet halli-
tuksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, 
hallituksen jäsen. Säännöissä voidaan määrä-
tä toisin hallituksen jäsenen oikeudesta kut-
sua kokous koolle. 

 
6 § 

Hallituksen pöytäkirja 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöy-
täkirja, johon on merkittävä päätökset ja ää-
nestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouk-
sen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituk-
sen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäse-
nellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada 
eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. 
Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja 
säilytettävä luotettavalla tavalla. 

 
7 § 

Tehtävien siirtäminen 

Hallitus voi yksittäistapauksessa tai sääntö-
jen määräyksen nojalla tehdä päätöksen toi-
mitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa 
asiassa. 

Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitus-
johtajan yleistoimivaltaan kuuluvan yksittäi-
sen asian hallintoneuvoston päätettäväksi. 

 
8 § 

Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheen-
johtaja 

Hallitukseen on valittava kolmesta seitse-
mään varsinaista jäsentä. Säännöissä voidaan 
määrätä jäsenmäärästä toisin. Hallituksessa 
on kuitenkin oltava vähintään kolme varsi-
naista jäsentä.    

Säännöissä voidaan määrätä hallituksen va-
rajäsenen valitsemisesta. Mitä tässä laissa 
säädetään jäsenestä, sovelletaan myös vara-
jäseneen. 

Hallituksessa on oltava puheenjohtaja. Pu-
heenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta 
valittaessa ei ole päätetty eikä säännöissä 
määrätä toisin. 

 
9 § 

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot 

Hallitus täydentää itse itseään, jollei sään-
nöissä määrätä toisin. Jos säätiöllä on hallin-
toneuvosto, valitsee hallintoneuvosto halli-
tuksen jäsenet, jollei säännöissä määrätä toi-
sin.  

Jollei hallintoneuvosto tai säännöissä mää-
rätty taho ole nimennyt hallituksen jäseniä 
seuraavalle toimikaudelle ennen uuden toi-
mikauden alkamista, täydentää hallitus itse 
itseään, jollei säännöissä ole muuta määrätty. 

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa ta-
vanomainen palkkio ja korvaus säätiön hy-
väksi tehdystä työstä, jollei maksamista ole 
rajoitettu säännöissä. Sama koskee säätiön 
hallituksen jäsenelle myös säätiön konserni-
yhtiöstä tai –säätiöstä maksettavaa palkkiota 
ja muuta korvausta. 

 
 

10 § 

Hallituksen jäsenen kelpoisuus 

Hallituksen jäsenenä ei voi olla oikeushen-
kilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty 
edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on 
rajoitettu tai joka on konkurssissa taikka yri-
tyssaneerausmenettelyssä. Liiketoimintakiel-
lon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään 
liiketoimintakiellosta annetussa laissa 
(1059/1985). 

Säätiön hallituksena tai sen jäsenenä voi 
kuitenkin olla viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 4 §:n 
1 momentissa tarkoitettu viranomainen tai 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetun laitoksen 
hallituksen jäsenet.  

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on 
oltava asuinpaikka tai kotipaikka Euroopan 
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talousalueella, jollei rekisteriviranomainen 
myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä. 

 
11 § 

Hallituksen toimikausi 

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme 
kalenterivuotta, jollei säännöissä määrätä 
muusta määräaikaisesta toimikaudesta. 

Jos säätiön hallituksen jäsenen valitsee hal-
lintoneuvosto tai säännöissä määrätty muu 
taho kuin hallitus, säännöissä voi määrätä 
toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Jos sää-
tiön hallitus valitsee jäsenensä, säätiön perus-
tamiskirjassa voi määrätä, että hallituksen 
yhden jäsenen toimikausi kestää eliniän tai 
on muuten toistaiseksi jatkuva. 

 
12 § 

Hallituksen jäsenen eroaminen 

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään 
ennen toimikautensa päättymistä.  

Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun 
siitä on ilmoitettu hallitukselle. Jos hallituk-
sen jäsenen on valinnut muu kuin hallitus, 
eroamisesta on ilmoitettava myös valitsijalle.  

Jos hallituksen jäsenellä on erotessaan syy-
tä olettaa, että säätiöllä ei enää ole muita hal-
lituksen jäseniä, hänen on ilmoitettava asiasta 
niille, jotka valitsevat hallituksen jäsenet. Jos 
hallituksen valitsevaa tahoa ei enää ole tai 
säätiön hallitus täydentää itseään, on asiasta 
ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. 

 
13 § 

Hallituksen jäsenen erottaminen 

Jos hallituksen jäsenen valitsee muu kuin 
hallitus, säännöissä voi määrätä valitsijan oi-
keudesta erottaa nimeämänsä jäsenen. 

Jos hallituksen jäsen on menettänyt laissa 
säädetyn tai säännöissä määrätyn kelpoisuu-
den vähintään vuodeksi, valitsijan tai, jos va-
litsijaa ei enää ole tai se ei viipymättä päätä 
erottamisesta, hallituksen on erotettava jäse-
nen hallituksesta. 

Erotetun jäsenen toimikausi päättyy, kun 
erottamisesta on päätetty, jollei päätöksessä 
muuta määrätä. 

 
 

14 § 

Hallituksen täydentäminen 

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken 
toimikauden avoimeksi tai jos jäsen menettää 
10 §:ssä tarkoitetun kelpoisuuden, jäsenen si-
jalle tulee varajäsen sen mukaan kuin sään-
nöissä määrätään tai varajäsentä valittaessa 
on päätetty, kunnes varsinainen jäsen on va-
littu. Jos varajäsentä ei ole, hallituksen mui-
den jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi 
jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
tai hallituksen jäsenten lukumäärää vähenne-
tään, jollei säännöissä muuta määrätä. Jos va-
linta kuuluu hallintoneuvostolle ja hallitus 
varajäsenineen on päätösvaltainen, valinta 
voi tapahtua seuraavassa hallintoneuvoston 
kokouksessa. 

 
 
 

15 § 

Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituk-
sen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta 
päivittäistä hallintoa hallituksen antamien oh-
jeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjoh-
tajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa 
siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen 
ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 
Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja 
sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen halli-
tuksen tehtävän hoitamiseksi. 

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toimin-
nan laajuus ja laatu huomioon ottaen epäta-
vallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos 
hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai halli-
tuksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamat-
ta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa hallituksel-
le on mahdollisimman pian annettava tieto 
toimista. 
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16 § 

Toimitusjohtajan läsnäolo toimielimen koko-
uksessa 

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä 
toimielimen kokouksessa ja käyttää siellä 
puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan toimieli-
men jäsen, jollei toimielin päätä toisin tai 
säännöissä muuta määrätä. 

 
17 § 

Toimitusjohtajaan ja hänen sijaiseensa so-
vellettavat säännökset 

Toimitusjohtajaan sovelletaan lisäksi, mitä 
hallituksen jäsenestä säädetään pätemättömiä 
päätöksiä koskevassa 2 §:n 2 momentissa, es-
teellisyyttä koskevassa 4 §:ssä ja kelpoisuutta 
koskevassa 10 §:n 1 momentissa. Viran-
omainen ei kuitenkaan voi olla toimitusjohta-
jana. 

Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen pu-
heenjohtaja. 

Toimitusjohtajan asuinpaikan on oltava Eu-
roopan talousalueella, jollei rekisteriviran-
omainen myönnä säätiölle lupaa poiketa täs-
tä. 

Mitä tässä laissa säädetään toimitusjohta-
jasta, sovelletaan myös hänen sijaiseensa. 

 
 
 

18 § 

Toimitusjohtajan valinta, eroaminen ja erot-
taminen 

Hallitus valitsee toimitusjohtajan. 
Toimitusjohtajaksi ei voi valita oikeushen-

kilöä. 
Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtä-

västään. Eroaminen tulee voimaan aikaisin-
taan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. 

Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtä-
västään.  

 
 
 
 
 

19 § 

Hallintoneuvoston tehtävät 

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja 
toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hal-
lintoa. 

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, 
hallintoneuvosto 

1) valitsee jäsenensä;  
2) valitsee hallituksen jäsenet; 
3) valitsee tilintarkastajat; 
4) päättää omista palkkioistaan sekä halli-

tuksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiois-
ta; 

5) vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen;  

6) päättää asioista, jotka koskevat toimin-
nan huomattavaa supistamista tai laajenta-
mista taikka säätiön organisaation olennaista 
muuttamista; sekä 

7) päättää sääntöjen muuttamisesta, sulau-
tumisesta ja säätiön purkamisesta. 

Säännöissä voidaan määrätä toisin 2 mo-
mentissa säädetyistä hallintoneuvoston tehtä-
vistä. Säännöissä ei kuitenkaan voi määrätä 
hallituksen eikä toimitusjohtajan oikeudesta 
valita hallintoneuvoston jäseniä. 

Muuten hallintoneuvostolle voidaan sään-
nöissä määrätä vain hallituksen yleistoimi-
valtaan kuuluvia tehtäviä. Hallintoneuvostol-
le ei voida antaa oikeutta edustaa säätiötä. 

Hallituksella ei ole toimivaltaa hallinto-
neuvostolle laissa tai säätiön säännöissä mää-
rätyissä tehtävissä, jollei tässä laissa toisin 
säädetä tai säännöissä toisin määrätä.  

 
 
 

20 § 

Hallintoneuvoston tiedonsaanti 

Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimi-
tusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle 
ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hal-
lintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi. 
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21 § 

Hallintoneuvoston jäsenet ja puheenjohtaja 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, 
valintatavasta ja toimikaudesta määrätään 
säätiön säännöissä. 

Hallintoneuvostossa on oltava vähintään 
kolme jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla 
hallintoneuvoston jäsen.  

Hallintoneuvostolle on valittava puheen-
johtaja. Puheenjohtajan valitsee hallintoneu-
vosto, jos hallintoneuvostoa valittaessa ei ole 
päätetty tai säännöissä määrätä toisin. 

 
22 § 

Hallintoneuvostoon sovellettavat säännökset 

Hallintoneuvostoon ja sen jäseneen sovel-
letaan lisäksi, mitä 2 §:n 2 momentissa sää-
detään pätemättömistä päätöksistä, 3—
6 §:ssä päätöksenteosta, esteellisyydestä, ko-
koontumisesta ja pöytäkirjasta ja 9 §:n 
3 momentissa palkkioista sekä 10 §:ssä halli-
tuksen jäsenen kelpoisuudesta, ja 12 §:ssä 
eroamisesta 13 §:ssä erottamisesta ja 14 §:ssä 
hallituksen täydentämisestä.  

 
23 § 

Edustaminen 

Hallitus edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja 
voi edustaa säätiötä asiassa, joka 15 §:n no-
jalla kuuluu hänen tehtäviinsä. 

Säännöissä voidaan määrätä, että hallituk-
sen jäsenellä tai toimitusjohtajalla on oikeus 
edustaa säätiötä tai että hallitus voi antaa oi-
keuden jäsenelleen, toimitusjohtajalle tai 
muulle nimetylle ihmiselle. Hallitus voi mil-
loin tahansa peruuttaa antamansa oikeuden 
säätiön edustamiseen. 

 
24 § 

Edustamisoikeuden rajoitukset 

Säätiörekisteriin voidaan merkitä ainoas-
taan sellainen säätiön edustamisoikeutta kos-
keva rajoitus, jonka mukaan kahdella tai use-
ammalla on vain yhdessä tämä oikeus. 

25 § 

Edustajan toimien sitovuus 

Säätiön tässä laissa tarkoitetun edustajan 
säätiön puolesta tekemä oikeustoimi ei sido 
säätiötä, jos: 

1) säätiö on ylittänyt kelpoisuutensa toi-
mimalla vastoin 1 luvun 2 §:n 1 momentissa 
säädettyä ja säännöissä määrättyä säätiön 
tarkoitusta tai lähipiirietujen antamiskieltoa; 

2) edustaja on toiminut vastoin 24 §:ssä 
tarkoitettua rajoitusta; tai 

3) edustaja on ylittänyt toimivaltansa ja se, 
johon oikeustoimi kohdistui tiesi tai hänen 
olisi pitänyt tietää toimivallan ylityksestä. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa riittävänä osoituksena siitä, et-
tä oikeustoimen kohteena ollut tiesi tai että 
hänen olisi pitänyt tietää toimivallan ylityk-
sestä, ei voida pitää pelkästään sitä, että toi-
mivaltaa koskevat rajoitukset on rekisteröity. 

 
4 luku 

Tilintarkastus 

1 § 

Tilintarkastusvelvollisuus ja sovellettava laki 

Säätiössä on toimitettava tilintarkastus.  
Säätiön tilintarkastuksesta on muutoin 

voimassa, mitä tässä luvussa ja tilintarkastus-
laissa (459/2007) säädetään.  

 
2 § 

Tilintarkastuksen toimittaminen ja tilintar-
kastuskertomus 

Säätiön tilintarkastus on toimitettava kuu-
den kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-
sestä. 

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilin-
tarkastuskertomuksessa on oltava lausunto 
siitä, antavatko säätiön tilinpäätös ja toimin-
takertomus oikeat ja riittävät tiedot säätiön 
toiminnasta ja onko säätiön toimielinten jä-
senille säätiön ja sen tytäryhteisön  ja -sää-
tiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pi-
dettävä tavanomaisina. 
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3 § 

Tilintarkastajan valinta 

Hallituksen on valittava säätiölle yksi tai 
useampi tilintarkastaja, jollei säännössä muu-
ta määrätä tilintarkastajan valitsijasta. Jos 
säätiössä on hallintoneuvosto, hallintoneu-
voston on valittava säätiölle yksi tai useampi 
tilintarkastaja, jollei säännöissä muuta mää-
rätä tilintarkastajan valitsijasta. 

 
4 § 

Varatilintarkastaja 

Velvollisuudesta valita varatilintarkastaja 
säädetään tilintarkastuslain 4 §:ssä. Säätiössä 
voidaan valita yksi tai useampi varatilintar-
kastaja, vaikka siihen ei olisi velvollisuutta. 
Varatilintarkastajan valintaan sovelletaan 
muutoin, mitä tilintarkastajan valinnasta sää-
detään 3 §:ssä. 

 
5 § 

Tilintarkastajan toimikausi 

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden 
tilikauden tilintarkastus, jollei säännöissä 
määrätä pidemmästä tai toistaiseksi jatkuvas-
ta toimikaudesta. Tehtävä päättyy, kun tar-
kastettavaa tilikautta koskeva tilinpäätös on 
vahvistettu hallintoneuvostossa. Jos säätiöllä 
ei ole hallintoneuvostoa tai hallintoneuvoston 
tehtävänä ei ole vahvistaa tilinpäätöstä, päät-
tyy tilintarkastajan tehtävä, kun tilintarkas-
tuskertomus on annettu, jollei säännöissä 
määrätä tai tilintarkastajaa valittaessa päätetä 
toisin. 

Säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimi-
kausien yhteenlaskettu kesto voi olla enin-
tään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi 
edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallis-
tua uudelleen säätiön tilintarkastukseen ai-
kaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkas-
tustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkasta-
jaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä 
tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta yhtei-
söön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilin-
tarkastajaan. 

 

5 luku 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

1 § 

Kirjanpitolain soveltaminen ja tilikausi 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadit-
tava kirjanpitolain ja tämän lain säännösten 
mukaisesti. 

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi, jollei 
laissa tai säännöissä muuta määrätä. 

 
2 § 

Toimintakertomus 

Tilikaudelta on aina laadittava toimintaker-
tomus, jossa on oltava kirjanpitolain 3 luvun 
1 §:n 6 momentin mukaiset tiedot. 

Toimintakertomuksessa on 1 momentissa 
säädetyn lisäksi ilmoitettava tilikaudelta: 

1) millä tavoin säätiö on toiminut tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi; sekä 

2) tiedot säätiön 1 luvun 8 §:n 1 momentin 
1—4 ja 6 kohdassa tarkoitetulle lähipiirille, 
lukuun ottamatta mainitun momentin 5 koh-
dassa tarkoitetun ihmisen tai ihmisten mää-
räysvallassa olevaa yhteisöä ja säätiötä, an-
tamista avustuksista ja muista osittain tai ko-
konaan vastikkeettomista taloudellisista 
eduista ja muista säätiön ja edellä tässä koh-
dassa mainitun välisistä taloudellisista toi-
mista. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettui-
na tietoina on ilmoitettava lähipiirisuhteen 
luonne, kuvaus toimesta tai taloudellisesta 
edusta sekä toimen tai taloudellisen edun ra-
ha-arvo. Tiedot voi antaa jaoteltuina 1 luvun 
8 §:n kunkin kohdan tarkoittamien lähipiiriin 
kuuluvien yhteenlaskettuihin kokonaan tai 
osittain vastikkeettomiin etuihin ja muihin ta-
loudellisiin toimiin.  

Toimintakertomuksessa on annettava selos-
tus, jos säätiö on hankkinut määräysvallan 
toisesta kirjanpitovelvollisesta tai se on ollut 
sulautumiseen osallisena tilikaudella. Toi-
mintakertomuksessa on lisäksi annettava se-
lostus, jos säätiön sääntöjä on muutettu tili-
kaudella. 
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Tässä pykälässä mainitut muut kuin 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan 
toimintakertomuksen sijasta ilmoittaa tilin-
päätöksen liitetietoina, jollei kirjanpitolaissa 
toisin säädetä.  

 
3 § 

Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset 

Toimintakertomuksessa on erikseen ilmoi-
tettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumuk-
set 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuil-
le lähipiiriin kuuluville ja näiden puolesta se-
kä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalaino-
jen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteis-
määrä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia 
säätiön taseen omasta pääomasta. Lisäksi on 
ilmoitettava, miten lainat, vastuut ja vas-
tuusitoumukset liittyvät säätiön tarkoituksen 
toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varain-
hoitoon. 

 
4 § 

Konsernitilinpäätös 

Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on sen 
lisäksi, mitä muualla säädetään, noudatettava 
tämän luvun säännöksiä. 

Konsernin emosäätiönä toimivan säätiön 
on aina laadittava konsernitilinpäätös. Ha-
kemuksesta kirjanpitolautakunta voi myöntää 
poikkeuksen konsernitilinpäätöksen laatimi-
sesta, jos konsernitilinpäätöksen laatiminen 
ei ole tarpeen oikeiden ja riittävien tietojen 
antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudelli-
sesta asemasta ottaen huomioon tämän lain 
säännökset säätiön tarkoituksesta ja toimin-
nasta. 

 
5 § 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekis-
teröiminen 

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-
erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkas-
tuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäviksi 
rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoituk-
seen on liitettävä jäljennökset mainituista 

asiakirjoista. Vuosiselvitys on julkinen lu-
kuun ottamatta tase-erittelyitä, jotka ovat sa-
lassa pidettäviä. 

 
6 § 

Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot 

Kirjanpitolautakunta voi kirjanpitolain 
8 luvun 2 §:ssä säädetyllä tavalla antaa ohjei-
ta ja lausuntoja tämän lain tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koskevien 
säännösten soveltamisesta. 

 
7 § 

Konserni 

Jos säätiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta toisessa ko-
timaisessa tai ulkomaisessa yhteisössä tai 
säätiössä, säätiö on emosäätiö ja määräysval-
lassa oleva on tytäryhteisö. Emosäätiö tytär-
yhteisöineen muodostaa konsernin. 

Säätiöllä on määräysvalta toisessa yhtei-
sössä tai säätiössä myös silloin, kun säätiöllä 
yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä 
kanssa taikka tytäryhteisöllä yksin tai yhdes-
sä muiden tytäryhteisöjen kanssa on kirjanpi-
tolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysval-
ta kyseisessä toisessa yhteisössä tai säätiössä. 

 
6 luku 

Sääntöjen muuttaminen 

1 § 

Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. 
Jos säätiöllä on hallintoneuvosto, päättää se 
sääntöjen muuttamisesta, jollei säännöissä 
määrätä, että sääntöjen muuttamisesta päättää 
hallitus. 

Säännöissä voidaan määrätä, että niiden 
muuttamiseen vaaditaan säännöissä määrätyn 
tahon suostumus. 

Jos säännöissä on annettu perustajalle tai 
määrätylle ihmiselle taikka oikeushenkilölle 
oikeus säätiön toimintaan liittyen, mainitun 
määräyksen muuttaminen edellyttää sään-
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nöissä määrätyn tahon suostumusta, jollei 
säännöissä toisin määrätä. Hallituksen tai 
hallintoneuvoston jäsenen toimikauden pi-
dentäminen yli 7 vuotta kestäväksi, elinikäi-
seksi tai muuten toistaiseksi jatkuvaksi edel-
lyttää perustajan suostumuksen, jollei sään-
nöissä toisin määrätä. 

Sääntöjen muuttaminen siten, että perusta-
jan 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua moiteoikeutta 
rajoitetaan, edellyttää perustajan suostumuk-
sen. 

 
 
 

2 § 

Säätiön tarkoituksen muuttaminen 

Säätiön tarkoitusta on muutettava, jos sää-
tiön varojen käyttäminen sille määrättyyn 
tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen 
vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutu-
nut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyö-
dytöntä tai lain vastaista. 

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, jos 
säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn 
tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen 
vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista 
ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varo-
jen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edelly-
tys.   

Uusi tarkoitus ei saa olennaisesti poiketa 
alkuperäisestä tarkoituksesta. 

Perustaja voi perustettavan säätiön sään-
nöissä määrätä tarkoituksen muuttamista 
koskevista edellytyksistä toisin kuin 1—
3 momentissa säädetään. 

Päätös 1 momentissa tarkoitetusta tarkoi-
tuksen muuttamisesta on pätevä, jos päätöstä 
kannattaa yli puolet toimielimen jäsenistä. 
Päätös 2 ja 4 momentissa tarkoitetusta sääti-
ön tarkoituksen muuttamisesta on pätevä, jos 
vähintään kolme neljäsosaa toimielimen jä-
senistä sitä kannattaa. Säännöissä voi määrä-
tä, että päätökseen vaaditaan suurempi ään-
tenenemmistö. Päätös 4 momentissa tarkoite-
tun sääntömääräyksen poistamisesta on teh-
tävä toimielimen kaikkien jäsenten yksimie-
lisellä päätöksellä, jollei perustaja ole sään-
nöissä muuta määrännyt päätösvaatimuksesta 
säätiötä perustettaessa. Edellä 4 momentissa 

tarkoitettuja edellytyksiä ei saa muulla taval-
la muuttaa. 

 
3 § 

Säätiön määräaikaiseksi muuttaminen 

Jos säätiön varojen käyttäminen sille mää-
rättyyn tarkoitukseen olisi niiden vähyyden 
vuoksi kokonaan tai olennaiselta osalta hyö-
dytöntä, voidaan säätiön sääntöjä muuttaa 
myös siten, että säätiölle asetetaan määräai-
ka, jonka kuluessa sen jäljellä olevat varat on 
käytettävä ja säätiö on purettava.  

Kun 1 momentissa tarkoitettu sääntöjen 
muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi rekiste-
riviranomaiselle, on hakemukseen liitettävä 
säätiön tilintarkastajien antama lausunto siitä, 
että kaikki tiedossa olevat velat on maksettu 
tai että säätiön tunnetut velkojat ovat suostu-
neet säätiön muuttamiseen määräaikaiseksi. 

 
 
 
 

4 § 

Kokouskutsu 

Päätöstä sääntöjen muuttamisesta ei saa 
tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. 

Kutsussa on mainittava muutoksen pääasi-
allinen sisältö. 

 
 
 
 

5 § 

Sääntömuutoksen rekisteröinti 

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on 
viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, 
eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se 
on rekisteröity. 

Sääntöjen muutos rekisteröidään säätiöre-
kisteriin, jos sääntöjen muuttamiselle sääde-
tyt edellytykset täyttyvät ja sääntöjen muut-
tamisesta on päätetty laissa säädetyn mukai-
sesti. 
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III OSA 

Seuraamukset ja oikeussuoja 

7 luku 

Päätöksen moite 

1 § 

Päätöksen moittiminen 

Säätiön hallintoneuvosto, hallintoneuvos-
ton jäsen, hallitus, hallituksen jäsen ja perus-
taja voivat moittia hallintoneuvoston ja halli-
tuksen päätöstä säätiötä vastaan ajettavalla 
kanteella, jos: 

1) asian käsittelyssä ei ole noudatettu me-
nettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai 
sääntöjen määräyksiä ja virhe on voinut vai-
kuttaa päätöksen sisältöön; taikka 

2) päätös on muuten tämän lain tai säätiön 
sääntöjen vastainen. 

Moitekanne on nostettava kolmen kuukau-
den kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei 
kannetta nosteta määräajassa, päätöstä pide-
tään pätevänä. 

Perustajan moiteoikeutta voidaan rajoittaa 
säännöissä.  

Säännöissä voidaan määrätä, että määrätyl-
lä taholla on oikeus moittia säätiön päätöstä 
siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään.  

Rekisteriviranomaisen oikeudesta kieltää 
päätöksen täytäntöönpano säädetään 14 lu-
vussa. 

 
 
 

2 § 

Mitätön päätös 

Hallintoneuvoston tai hallituksen päätös on 
mitätön, jos: 

1) kokoukseen ei ole toimitettu kutsua 
muussa kuin 3 luvun 3 §:n 6 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa taikka kokouskutsua 
koskevia säännöksiä tai määräyksiä on olen-
naisesti rikottu ja virhe on voinut vaikuttaa 
päätöksen sisältöön; 

2) laissa säädetyn tai säännöissä määrätyn 
tahon suostumusta ei ole saatu; 

3) päätöstä ei olisi tämän lain tai sääntöjen 
mukaan saanut tehdä edes kaikkien toimieli-
men jäsenten suostumuksella. 

Kanteen sen vahvistamiseksi, että päätös 
on mitätön, saa nostaa  säätiön hallitus, hal-
lintoneuvosto ja niiden jäsen, perustaja ja 
säännöissä määrätty muu taho. 

Kanteen nostamiseen sen vahvistamiseksi, 
että päätös on mitätön, ei sovelleta, mitä 
1 §:n 2 momentissa säädetään moitekanteen 
nostamisesta määräajassa. Sulautumis- tai 
purkautumispäätöstä koskevaa kannetta ei 
kuitenkaan voida nostaa, kun yli kuusi kuu-
kautta on kulunut sulautumisen tai purkau-
tumisen rekisteröimisestä. 

 
3 § 

Tuomion sisältö 

Moitekanteen johdosta annettavassa tuo-
miossa päätös voidaan kantajan vaatimukses-
ta julistaa pätemättömäksi tai mitättömäksi 
tai sitä voidaan muuttaa. Kantajan vaatimuk-
sesta voidaan samalla kieltää säätiötä pane-
masta pätemätöntä päätöstä täytäntöön. Pää-
töstä voidaan muuttaa vain, jos voidaan tode-
ta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt 
olla. 

 
8 luku 

Vahingonkorvaus 

1 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jä-
senen ja toimitusjohtajan on korvattava va-
hinko, jonka hän on tehtävässään 1 luvun 
4 §:ssä säädetyn huolellisuusvelvoitteen vas-
taisesti tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttanut säätiölle. 

Hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jä-
senen ja toimitusjohtajan on korvattava myös 
vahinko, jonka hän on tehtävässään muuten 
tätä lakia tai säätiön sääntöjä rikkomalla ta-
hallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
säätiölle tai muulle henkilölle. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla tätä 
lakia muulla tavalla kuin pelkästään rikko-
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malla 1 luvun 4 §:ssä säädettyä tai jos vahin-
ko on aiheutettu rikkomalla säätiön sääntöjä, 
vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimatto-
muudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva 
osoita menetelleensä huolellisesti. Sama kos-
kee vahinkoa, joka on aiheutettu 1 luvun 
8 §:ssä tarkoitettuun säätiön lähipiiriin kuu-
luvan eduksi tehdyllä toimella. 

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, sovelle-
taan 2 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
toimeenpanijan ja saman luvun 7 §:n 2 mo-
mentin nojalla käräjäoikeuden toimeenpani-
jaksi määräämän vahingonkorvausvastuu-
seen. 

 
2 § 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvolli-
suus 

Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvolli-
suudesta säädetään tilintarkastuslain 51 §:ssä. 

 
3 § 

Sovittelu ja korvausvastuun jakaantuminen 

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korva-
usvastuun jakaantumisesta kahden tai use-
amman korvausvelvollisen kesken säädetään 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 lu-
vussa. 

 
4 § 

Vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva pää-
töksenteko säätiössä 

Asioista, jotka koskevat säätiön 1 §:ään ja 
tilintarkastuslain 51 §:ään perustuvaa oikeut-
ta vahingonkorvaukseen, päättää hallitus. Jos 
säätiöllä on hallintoneuvosto, se päättää näis-
tä asioista, jolleivät asiat kuulu sääntöjen 
mukaan hallitukselle.  

 
5 § 

Muun henkilön ja viranomaisen oikeus ajaa 
kannetta säätiön hyväksi 

Säätiön perustajalla, säännöissä siihen oi-
keutetulla taholla sekä rekisteriviranomaisel-

la on oikeus ajaa omissa nimissään kannetta 
vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle  
1 §:n tai tilintarkastuslain 51 §:n nojalla, jos 
kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, 
ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaati-
muksen toteuttamisesta. 

Säätiölle on varattava tilaisuus tulla asiassa 
kuulluksi, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. 
Kannetta ajava vastaa itse oikeudenkäyntiku-
luista, mutta kannetta ajavalla on oikeus saa-
da niistä korvaus säätiöltä, jos säätiölle oi-
keudenkäynnillä saatavat varat siihen riittä-
vät. 

 
 
 
 
 

6 § 

Kanneoikeuden vanhentuminen 

Tämän luvun tai tilintarkastuslain 51 §:n 
nojalla ajettava muuhun kuin rangaistavaan 
tekoon perustuva kanne on nostettava: 

1) hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen 
jäsentä ja toimitusjohtajaa vastaan viiden 
vuoden kuluessa sen tilikauden päättymises-
tä, jona kanteen perusteena oleva päätös teh-
tiin tai kanteen perusteena olevaan toimenpi-
teeseen ryhdyttiin; 

2) tilintarkastajaa vastaan viiden vuoden 
kuluessa siitä, kun kanteen perusteena oleva 
tilintarkastuskertomus, lausunto tai todistus 
esitettiin; ja 

3) testamenttiin perustuvan säätiön toi-
meenpanijaa vastaan viiden vuoden kuluessa 
päätöksestä tai toimenpiteestä, johon kanne 
perustuu. 

 
 
 
 
 

7 § 

Pakottavuus 

Säätiön säännöissä ei voida rajoittaa sääti-
ön tai muun henkilön tämän luvun tai tilin-
tarkastuslain 51 §:n mukaista oikeutta vahin-
gonkorvaukseen. 
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9 luku  

Riitojen ratkaiseminen 

1 § 

Toimivaltainen tuomioistuin 

Sen estämättä, mitä riita-asian oikeuspai-
kasta oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa sää-
detään, tämän lain tai säätiön sääntöjen so-
veltamista koskeva asia voidaan tutkia myös 
siinä käräjäoikeudessa,  jonka tuomiopiirissä 
säätiön kotipaikka on. 

 
2 § 

Kiireellisesti käsiteltävät asiat 

Maksua tai turvaavaa vakuutta koskeva 
asia, jota koskeva tuomio 11 luvun 11 §:n 
mukaan on rekisteröimisen edellytys, on kä-
siteltävä kiireellisesti. 

Edellä 7 luvussa tarkoitettu päätöksen moi-
tetta koskeva asia on käsiteltävä kiireellisesti. 

 
3 § 

Tiedoksiannot säätiölle 

Haaste ja muu tiedoksianto katsotaan toi-
mitetuksi säätiölle, kun se on annettu tiedoksi 
hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai 
muulle henkilölle, jolla on yksin tai yhdessä 
toisen kanssa oikeus tämän lain nojalla edus-
taa säätiötä. 

Jollei ketään 1 momentissa tarkoitetuista 
säätiön edustajista ole merkitty säätiörekiste-
riin, tiedoksianto voidaan toimittaa luovut-
tamalla asiakirjat jollekulle säätiön palveluk-
sessa olevalle tai, jos tällaista henkilöä ei ta-
vata, säätiön kotipaikan poliisiviranomaiselle 
noudattaen lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaa-
ren 11 luvun 7 §:n 2—4 momentissa sääde-
tään. 

 
4 § 

Ratkaisuista ilmoittaminen 

Jos ratkaisu koskee säätiörekisteriin mer-
kittävää seikkaa, tuomioistuimen on ilman 

aiheetonta viivytystä ilmoitettava ratkaisus-
taan rekisteriviranomaiselle. Tuomioistuimen 
on ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi 
myös tieto ratkaisunsa lainvoimaisuudesta. 

 
 
 
 

10 luku  

Rangaistussäännökset 

1 § 

Säätiörikos 

Joka tahallaan  
1) velkojiensuojaa loukaten tilintarkastaja-

na rikkoo 11 luvun 4 §:ssä tarkoitetun lau-
sunnon laatimista koskevia säännöksiä taikka 

2) jakaa säätiön varoja tuottaen 1 luvun 
2 §:n 1 momentin vastaisesti taloudellista 
etua 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun säätiön lä-
hipiiriin kuuluvalle tai poiketen säätiön sään-
nöissä määrätystä tarkoituksesta tai toimin-
tamuodoista  

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, säätiörikoksesta sakkoon tai van-
keuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

 
 
 
 
 

2 § 

Säätiörikkomus 

Joka tahallaan taikka törkeästä huolimat-
tomuudesta rikkoo 

1) 2 luvun 7 §:n 1 momentin säännöstä il-
moittamisvelvollisuudesta tai 

2) rikkoo 5 luvun, 11 luvun 13 §:n tai 
12 luvun 15 §:n säännöksiä tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen tai konsernitilinpäätök-
sen laatimisesta tai säätiön sulautumista tai 
selvitystilaa koskevan lopputilityksen anta-
misesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, säätiörikkomuksesta sakkoon. 
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IV OSA  

Sulautuminen ja purkaminen 

11 luku  

Sulautuminen 

1 § 

Sulautuminen 

Säätiö (sulautuva säätiö) voi sulautua toi-
seen tarkoitukseltaan ja tarkoituksen muut-
tamisen edellytysten suhteen olennaisesti 
samankaltaiseen säätiöön (vastaanottava 
säätiö), jolloin sulautuvan säätiön varat ja 
velat siirtyvät vastaanottavalle säätiölle. 

Säännöissä voi säätiötä perustettaessa mää-
rätä sulautumista koskevista edellytyksistä 
1 momentissa säädetystä toisin. Päätös sulau-
tumisen edellytyksiä koskevien sääntömää-
räysten poistamisesta on tehtävä toimielimen 
kaikkien jäsenten yksimielisellä päätöksellä, 
jollei perustaja ole säätiötä perustettaessa 
säännöissä muuta määrännyt. 

Jos säätiön tarkoituksena on säännöissä 
määrätyn ihmisen tai oikeushenkilön tukemi-
nen, sulautuminen edellyttää mainitun tahon 
suostumusta, jollei säännöissä muuta määrä-
tä. 

 
2 § 

Sulautumisen toteuttamistavat 

Sulautuminen voi tapahtua siten, että: 
1) yksi tai useampi sulautuva säätiö sulau-

tuu vastaanottavaan säätiöön (absorp-
tiosulautuminen); tai 

2) vähintään kaksi sulautuvaa säätiötä su-
lautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan 
säätiön (kombinaatiosulautuminen). 

Tytäryhteisösulautumisella tarkoitetaan ab-
sorptiosulautumista, jossa sulautumiseen 
osallistuvat säätiöt omistavat kaikki sulautu-
van yhtiön tai osuuskunnan osakkeet ja 
osuudet sekä mahdolliset optio-oikeudet ja 
muut osakkeisiin tai osuuksiin oikeuttavat 
erityiset oikeudet. 

Sulautumiseen osallistuvilla säätiöillä tar-
koitetaan tässä luvussa sulautuvaa säätiötä ja 
vastaanottavaa säätiötä.  

Tytärosakeyhtiön sulautumiseen sovelle-
taan, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 16 lu-
vussa säädetään tytäryhtiösulautumisesta su-
lautuvan tytäryhtiön osalta. Tytärasunto-
osakeyhtiön sulautumiseen sovelletaan, mitä 
asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 19 luvus-
sa säädetään tytäryhtiösulautumisesta sulau-
tuvan tytärasunto-osakeyhtiön osalta. Tytär-
osuuskunnan sulautumiseen sovelletaan, mitä 
osuuskuntalain (421/2013) 20 luvussa sääde-
tään tytäryhteisösulautumisesta sulautuvan 
tytärosuuskunnan osalta.   

 
3 § 

Sulautumissuunnitelma 

Sulautumiseen osallistuvien säätiöiden hal-
litusten on laadittava kirjallinen sulautumis-
suunnitelma, joka on päivättävä ja allekirjoi-
tettava. 

Sulautumissuunnitelmassa on oltava: 
1) sulautumiseen osallistuvien säätiöiden 

nimet, yritys- ja yhteisötunnukset sekä koti-
paikat; 

2) selvitys sulautumisen syistä; 
3) absorptiosulautumisessa ehdotus mah-

dollisesta vastaanottavan säätiön sääntöjen 
muutoksesta sekä kombinaatiosulautumisessa 
ehdotus perustettavan säätiön säännöistä ja 
maininta siitä, miten perustettavan säätiön 
toimielimen jäsenet ja tilintarkastajat vali-
taan; 

4) ehdotus vastaanottavan säätiön perus-
pääomasta; 

5) selvitys sulautuvan säätiön varoista ja 
veloista ja niiden arvostamiseen vaikuttavista 
seikoista, sulautumisen suunnitellusta vaiku-
tuksesta vastaanottavan säätiön taseeseen se-
kä sulautumiseen sovellettavista kirjanpidol-
lisista menetelmistä; 

6) ehdotus sulautumiseen osallistuvien sää-
tiöiden oikeudesta päättää muista kuin tavan-
omaiseen toimintaan kuuluvista järjestelyistä, 
jotka vaikuttavat niiden oman pääoman mää-
rään; 

7) selvitys sulautumiseen osallistuvien sää-
tiöiden omaisuuteen kohdistuvista yrityskiin-
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nityslaissa (634/1984) tarkoitetuista yritys-
kiinnityksistä; 

8) ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon 
suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta; sekä 

9) ehdotus mahdollisiksi muiksi sulautumi-
sen ehdoiksi. 

Sulautumissuunnitelma korvaa kombinaa-
tiosulautumisessa vastaanottavan säätiön pe-
rustamiskirjan. 

 
4 § 

Tilintarkastajan lausunto 

Sulautumiseen osallistuvien säätiöiden hal-
litusten on nimettävä yksi tai useampi tilin-
tarkastaja, jonka on annettava lausunto 3 §:n 
2 momentin 5 kohdassa tarkoitetusta selvi-
tyksestä. 

Tilintarkastajan lausunnossa on lisäksi ar-
vioitava, onko sulautuminen omiaan vaaran-
tamaan vastaanottavan säätiön velkojen mak-
sun. 

 
5 § 

Sulautumisesta päättäminen 

Sulautuvan säätiön päätös sulautumisesta 
on tehtävä siten kuin 6 luvun 2 §:ssä sääde-
tään säätiön tarkoituksen muuttamisesta, jol-
lei säännöissä muuta määrätä. 

Vastaanottavassa säätiössä päätös sulautu-
misesta on tehtävä siten kuin 6 luvun 1 ja 
2 §:ssä säädetään sääntöjen muuttamisesta, 
jollei säännöissä muuta määrätä. 

 
6 § 

Kokouskutsu 

Päätöstä sulautumisesta ei saa tehdä, jos 
asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.  

Kokouskutsuun on liitettävä luonnos sulau-
tumissuunnitelmasta sekä 4 §:ssä säädetty ti-
lintarkastajan lausunto. 

 
7 § 

Sulautumissuunnitelman rekisteröinti 

Sulautumissuunnitelma on ilmoitettava re-
kisteröitäväksi neljän kuukauden kuluessa 
siitä, kun sulautumiseen osallistuvissa sääti-
öissä on päätetty sulautumissuunnitelman 
hyväksymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä 
1 §:n 3 momentissa tarkoitettu suostumus, 
4 §:ssä tarkoitettu lausunto ja sulautumiseen 
osallistuvien säätiöiden sulautumista koske-
vat päätökset. 

Ilmoituksen tekevät sulautumiseen osallis-
tuvat säätiöt yhdessä. 

Sulautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei 
tehdä määräajassa tai rekisteröiminen evä-
tään. 

Sulautumissuunnitelma rekisteröidään sää-
tiörekisteriin, jos sulautumiselle säädetyt 
edellytykset täyttyvät ja jos sulautumissuun-
nitelma on laadittu ja sulautumisesta päätetty 
laissa säädetyn mukaisesti. Sääntöjen muu-
tosta ja uuden säätiön perustamista ei merkitä 
rekisteriin ennen kuin 10 §:ssä säädetty il-
moitus on rekisteröity. 

 
8 § 

Kuulutus velkojille 

Niillä sulautuvan säätiön velkojilla, joiden 
saatava on syntynyt ennen sulautumissuunni-
telman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa 
sulautumista. Sama oikeus on myös velkojal-
la, jonka saatava on suoraan ulosottokelpoi-
nen siten kuin verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetussa laissa (706/2007) sää-
detään ja jonka saatava on syntynyt viimeis-
tään 2 momentissa tarkoitettuna määräpäivä-
nä. 

Sen jälkeen, kun sulautumissuunnitelma on 
rekisteröity, rekisteriviranomaisen on viivy-
tyksettä annettava 1 momentissa tarkoitetuil-
le velkojille kuulutus, jossa mainitaan velko-
jan oikeudesta vastustaa sulautumista ilmoit-
tamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomai-
selle viimeistään kuulutuksessa mainittuna 
määräpäivänä. Rekisteriviranomaisen on jul-
kaistava kuulutus virallisessa lehdessä vii-
meistään kuukausi ennen määräpäivää ja re-
kisteröitävä kuulutus viran puolesta. Rekiste-
riviranomaisen on ilmoitettava velkojien 
kuulutuksesta sekä edellä mainitusta määrä-
ajasta sulautumiseen osallistuville säätiöille 
ennen kuulutusta. 
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Kuulutus on annettava myös vastaanotta-
van säätiön velkojille, jos sulautuminen on 
4 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon 
mukaan omiaan vaarantamaan vastaanotta-
van säätiön velkojen maksun. Vastaanottavan 
säätiön velkojiin sovelletaan tällöin, mitä täs-
sä luvussa säädetään sulautuvan säätiön vel-
kojista. 

 
9 § 

Säätiön kirjallinen ilmoitus velkojille 

Säätiön on viimeistään kolme viikkoa en-
nen määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta 
kirjallinen ilmoitus 8 §:n 1 momentissa tar-
koitetuille tunnetuille velkojilleen. 

 
10 § 

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 

Sulautumiseen osallistuvien säätiöiden on 
tehtävä rekisteriviranomaiselle ilmoitus su-
lautumisen täytäntöönpanosta neljän kuu-
kauden kuluessa 8 §:n 2 momentissa sääde-
tyn määräpäivän päättymisestä tai sulautumi-
nen raukeaa. Ilmoitukseen on liitettävä: 

1) kunkin sulautumiseen osallistuvan sääti-
ön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan 
vakuutus siitä, että sulautumisessa on nouda-
tettu tämän lain säännöksiä; 

2) hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan 
todistus 9 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten lä-
hettämisestä; sekä 

3) sulautumiseen osallistuvien säätiöiden 
sulautumista koskevat päätökset. 

Ilmoituksessa on annettava tiedot kombi-
naatiosulautumisessa perustettavan uuden 
säätiön toimielimen jäsenistä ja tilintarkasta-
jasta. 

 
11 § 

Sulautumisen rekisteröimisen edellytykset 

Rekisteriviranomaisen on rekisteröitävä su-
lautuminen, jolleivät velkojat ole vastusta-
neet sulautumista taikka jos velkojat ovat 
tuomioistuimen tuomion mukaan saaneet 
maksun tai turvaavan vakuuden saatavistaan. 

Jos velkoja on vastustanut sulautumista, 
rekisteriviranomaisen on ilmoitettava tästä 
säätiölle viipymättä määräpäivän jälkeen. 
Velkojan vastustaessa sulautuminen raukeaa 
neljän kuukauden kuluttua määräpäivästä. 
Rekisteriviranomaisen on kuitenkin lykättävä 
asian käsittelyä, jos säätiö osoittaa neljän 
kuukauden kuluessa määräpäivästä panneen-
sa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että 
velkoja on saanut maksun tai turvaavan va-
kuuden saatavastaan, taikka jos säätiö ja vel-
koja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lyk-
käämistä. 

Jos sulautumissuunnitelmaa on muutettu 
sen rekisteröimisen jälkeen, voidaan sulau-
tuminen rekisteröidä, jos sulautumiselle sää-
detyt edellytykset täyttyvät ja sulautumis-
suunnitelmaa koskeva muutos on laadittu ja 
sulautumisesta on päätetty laissa säädetyn 
mukaisesti.  

Sulautuminen voidaan toteuttaa, vaikka su-
lautuva säätiö on asetettu selvitystilaan. 

Jos sulautumiseen osallistuvista säätiöistä 
useamman kuin yhden omaisuuteen kohdis-
tuu yrityskiinnityslaissa tarkoitettu yritys-
kiinnitys, sulautumista ei saa rekisteröidä, 
jollei samalla rekisteröidä hakemuksen pe-
rusteella säätiöiden ja kiinnityksenhaltijoiden 
sopimusta kiinnitysten etuoikeuden järjestä-
misestä. 

 
12 § 

Sulautumisen oikeusvaikutukset 

Sulautuvan säätiön varat ja velat siirtyvät 
selvitysmenettelyttä vastaanottavalle säätiöl-
le, kun sulautumisen täytäntöönpano on re-
kisteröity. Samanaikaisesti sulautuva säätiö 
purkautuu ja kombinaatiosulautumisessa vas-
taanottava säätiö syntyy. Jos absorptiosulau-
tumisessa on sovittu vastaanottavan säätiön 
sääntöjen muutoksesta, muutetut säännöt re-
kisteröidään sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröinnillä. 

Sulautuvan säätiön varoja ja velkoja ei saa 
merkitä vastaanottavan säätiön taseeseen 
korkeammasta arvosta kuin mikä niiden ta-
loudellinen arvo on vastaanottavalle säätiöl-
le. 

 
13 § 
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Lopputilitys 

Sulautuvan säätiön hallituksen ja toimitus-
johtajan on mahdollisimman pian sulautumi-
sen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilin-
päätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilin-
päätöstä ei vielä ole hyväksytty (lopputilitys). 
Lopputilitys on annettava säätiön tilintarkas-
tajille, joiden on kuukauden kuluessa annet-
tava lopputilitystä koskeva tilintarkastusker-
tomus. 

Jos säätiössä on hallintoneuvosto ja sen 
tehtävänä on vahvistaa tilinpäätös, hallituk-
sen on viivytyksettä 1 momentissa tarkoitet-
tujen toimien jälkeen kutsuttava hallintoneu-
vosto koolle vahvistamaan lopputilitys.  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin 5 luvun 5 §:ssä säädetään. 

 
14 § 

Peruuntuminen 

Vaikka sulautuminen on rekisteröity, se pe-
ruuntuu, jos sulautumispäätös on tuomiois-
tuimen lainvoimaisen tuomion mukaan pä-
temätön. Sulautuva säätiö ja vastaanottava 
säätiö ovat yhteisvastuussa sellaisesta vas-
taanottavan säätiön velvoitteesta, joka on 
syntynyt sulautumisen rekisteröimisen jäl-
keen mutta ennen tuomion rekisteröimistä. 

 
12 luku  

Säätiön purkaminen 

1 § 

Purkaminen 

Säätiö puretaan noudattaen tämän luvun 
säännöksiä selvitysmenettelystä. 

Konkurssiin asetettu säätiö katsotaan pur-
kautuneeksi, jos konkurssin päättyessä omai-
suutta ei ole jäljellä tai sen käytöstä on mää-
rätty konkurssissa. 

Säätiö voi purkautua myös sulautumisen 
seurauksena, mistä säädetään 11 luvussa. 

 
2 § 

Rekisteristä poistaminen 

Rekisteriviranomaisen on selvitystilaan 
asettamisen sijasta poistettava säätiö rekiste-
ristä, jos säätiön varat eivät riitä selvityskulu-
jen maksamiseen tai varojen määrästä ei saa-
da tietoa, eikä kukaan ilmoita ottavansa vas-
tatakseen selvitysmenettelyn kuluista. 

 
 

3 § 

Edellytykset ja säätiön päätös selvitystilaan 
asettamisesta 

Säätiö voidaan asettaa selvitystilaan, jos 
1) se on perustettu määrätyksi ajaksi ja 

määräaika on kulunut; 
2) se on perustettu määrättyjen edellytysten 

varaan ja tarkoitettuja edellytyksiä ei enää 
ole;  

3) sen varojen käyttäminen sille määrättyyn 
tarkoitukseen on mahdotonta tai olennaisesti 
vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta 
osalta hyödytöntä taikka lain vastaista eikä 
säätiön tarkoitusta voida muuttaa. 

Perustettavan säätiön säännöissä voi mää-
rätä säätiötä perustettaessa säätiön purkami-
sen edellytyksistä 1 momentissa säädetystä 
toisin. Päätös purkamisen edellytyksiä kos-
kevien sääntömääräysten poistamisesta on 
tehtävä kaikkien toimielimen jäsenten yksi-
mielisellä päätöksellä, jollei perustaja ole 
säännöissä muuta määrännyt säätiötä perus-
tettaessa. 

Hallitus päättää säätiön asettamisesta selvi-
tystilaan. Jos säätiössä on hallintoneuvosto, 
asiasta päättää hallintoneuvosto, jollei sään-
nöissä määrätä, että asiasta päättää hallitus. 

Päätös säätiön selvitystilaan asettamisesta 
on pätevä, jos sitä kannattaa enemmistö toi-
mielimen jäsenistä, jollei säännöissä määrätä 
suuremmasta määräenemmistöstä. 

Päätöstä selvitystilaan asettamisesta ei saa 
tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsus-
sa. 

 
 

4 § 

Määrääminen selvitystilaan  
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Rekisteriviranomainen voi määrätä säätiön 
selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, 
jos: 

1) säätiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toi-
mikelpoista hallitusta, eikä uutta hallitusta 
saada nimettyä 14 luvun 11 §:n mukaisesti; 

2) jos säätiöstä viimeksi säätiörekisteriin 
tehdystä ilmoituksesta on kulunut kymmenen 
vuotta; tai 

3) säätiö on asetettu konkurssiin, joka on 
rauennut varojen puutteeseen. 

Määräys voidaan antaa, jollei ennen asian 
ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole 
perustetta. 

 
 

5 § 

Korjauskehotus 

Rekisteriviranomaisen on 4 §:n 1 momen-
tin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa 
sopivalla tavalla kehotettava säätiötä korjaa-
maan rekisteriin merkityissä tiedoissa olevat 
puutteet. Jollei puutteita korjata, kehotus on 
lähetettävä säätiölle kirjallisesti, ja kehotuk-
sesta on käytävä ilmi, että säätiö voidaan 
määrätä selvitystilaan tai poistaa rekisteristä, 
jollei puutteita korjata määräpäivään men-
nessä. Tämä kehotus on julkaistava viralli-
sessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta 
ennen määräpäivää. Samalla on kehotettava 
niitä velkojia, jotka haluavat esittää selvitys-
tilaan määräämistä koskevia huomautuksia, 
tekemään huomautukset kirjallisesti määrä-
päivään mennessä. Asia voidaan ratkaista, 
vaikka säätiön ei voitaisi näyttää vastaanot-
taneen kehotusta. 

Rekisteriviranomainen merkitsee 1 mo-
mentissa tarkoitetun julkaistavan kehotuksen 
rekisteriin viran puolesta. 

 
 
 
 

6 § 

Vireillepano-oikeus 

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun selvitystilaan 
määräämistä koskevan asian voi panna vireil-
le hallintoneuvosto, hallintoneuvoston jäsen, 

hallitus, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, ti-
lintarkastaja, perustaja tai muu, jonka oikeus 
saattaa riippua asianmukaisesta rekisteröin-
nistä tai selvitystilaan määräämisestä. Rekis-
teriviranomainen voi ottaa asian käsiteltäväk-
si myös omasta aloitteestaan. 

7 § 

Selvitysmenettelyn tarkoitus 

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on sääti-
ön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeel-
lisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, 
velkojen maksaminen sekä ylijäämän luovut-
taminen sen mukaan kuin tässä laissa ja sää-
tiön säännöissä määrätään.  

Jos selvitystilassa olevan säätiön varat ei-
vät riitä sen velkojen maksamiseen, selvi-
tysmiesten on haettava säätiö konkurssiin. 

 
8 § 

Selvitystilan alkaminen 

Selvitystila alkaa, kun sitä koskeva päätös 
on rekisteröity.  

 
9 § 

Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja teh-
tävät 

Kun tehdään päätös selvitystilasta, on sa-
malla valittava yksi tai useampi selvitysmies 
hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohta-
jan ja hallintoneuvoston tilalle. Selvitysmie-
hellä on oltava tehtävän laatuun ja laajuuteen 
nähden riittävä säätiötoiminnan tai oikeudel-
listen asioiden tuntemus. Selvitysmieheen 
sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään halli-
tuksesta ja hallituksen jäsenestä, jollei tämän 
luvun säännöksistä johdu muuta.  

Selvitysmiehen rekisteröintiä koskevalla 
päätöksellä peruutetaan 3 luvun 23 §:ssä tar-
koitettu muulle nimetylle henkilölle annettu 
oikeus edustaa säätiötä, jollei päätöksestä il-
mene muuta. 

Selvitysmiehet hoitavat säätiön asioita sel-
vitystilan aikana. Heidän tulee mahdollisim-
man pian muuttaa rahaksi selvitystä varten 
tarvittava määrä säätiön omaisuutta ja mak-
saa säätiön velat. Säätiön liiketoimintaa saa-
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daan jatkaa ainoastaan siinä määrin kuin tar-
koituksenmukainen selvitys sitä vaatii. Selvi-
tysmiesten toimikausi jatkuu toistaiseksi. 

Rekisteriviranomaisen on määrättävä toi-
mikelpoinen selvitysmies säätiölle, jolla sitä 
ei ole. Määräämistä voi hakea se, jonka oike-
us voi riippua siitä, että säätiöllä on edustaja. 
Jos säätiön varat eivät riitä selvityskulujen 
maksamiseen tai varojen määrästä ei saada 
tietoa eikä kukaan ilmoita ottavansa vasta-
takseen selvitysmenettelyn kustannuksista, 
rekisteriviranomainen voi selvitysmiehen 
määräämisen sijasta poistaa säätiön rekiste-
ristä. 

 
10 § 

Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimi-
nen 

Kun säätiössä on tehty päätös selvitystilas-
ta ja selvitysmiehistä, hallituksen on viivy-
tyksettä ilmoitettava päätös rekisteröitäväksi. 

Selvitystila ja selvitysmiehet rekisteröidään 
säätiörekisteriin, jos säätiön purkamiselle ja 
selvitysmiehille säädetyt edellytykset täytty-
vät ja selvitystilan alkamisesta sekä selvi-
tysmiesten valitsemisesta on päätetty laissa 
säädetyn mukaisesti. 

Selvitysmiesten toimikausi alkaa, kun sel-
vitystila on rekisteröity. 

 
11 § 

Tilinpäätös ja toimintakertomus selvitystilaa 
edeltävältä ajalta 

Selvitysmiesten on tarvittaessa laadittava 
tilinpäätös ja toimintakertomus siltä selvitys-
tilaa edeltäneeltä ajalta, jolta tilinpäätöstä ja 
toimintakertomusta ei vielä ole laadittu. Ti-
linpäätös on tilintarkastettava. 

 
 

12 § 

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus 
ja erityinen tarkastus selvitystilaa koskevalta 

ajalta 

Selvitysmiesten on laadittava kultakin sel-
vitystilaa koskevalta tilikaudelta tilinpäätös 
ja toimintakertomus. 

Tilintarkastajien tehtävä ei lakkaa säätiön 
joutuessa selvitystilaan. Selvitystilan aikana 
noudatetaan 4 luvun säännöksiä tilintarkas-
tuksesta. Tilintarkastuskertomuksen tulee si-
sältää lausuma siitä, onko selvitystilaa tar-
peettomasti pitkitetty ja ovatko selvitysmie-
het muuten toimineet asianmukaisesti. 

 
13 § 

Julkinen haaste velkojille 

Selvitysmiesten on haettava julkinen haaste 
säätiön velkojille. Haastetta haetaan rekiste-
riviranomaiselta, joka merkitsee haasteen an-
tamisen rekisteriin viran puolesta. Muutoin 
haasteesta säädetään julkisesta haasteesta an-
netussa laissa (729/2003) . 

 
14 § 

Velkojen maksaminen, omaisuuden jakami-
nen ja jaon moittiminen 

Säätiön velkojille haetun julkisen haasteen 
määräpäivän jälkeen selvitysmiesten tulee, 
sitten kun kaikki tiedossa olevat velat on 
maksettu, jakaa säätiön omaisuus. Jos velka 
on riitainen, erääntymätön tai sitä ei muusta 
syystä voida maksaa, tarpeelliset varat on 
pantava erilleen ja jäännös jaettava.  

Varoja ei saa luovuttaa 1 luvun 8 §:ssä sää-
detylle lähipiirille, jos säätiö purkautuu. 

Jos säätiön säännöissä ei ole määräystä, 
kenelle purkautuvan säätiön varat on luovu-
tettava, tulee varat luovuttaa selvitystilaan 
asettamista koskevan päätöksen mukaisesti 
säännöissä 2 luvun 3 §:n 1 momentin 5 koh-
dan perusteella määrättyyn tarkoitukseen. Jos 
säännöissä ei ole määrätty, mihin tarkoituk-
seen varat on luovutettava, ne on luovutetta-
va selvitystilaan asettamista koskevan pää-
töksen mukaisesti säätiön tarkoitusta edistä-
vään käyttöön. 

Jos säätiö lakkautetaan tuomioistuimen 
päätöksellä tai selvitystilaan asettamista kos-
kevassa päätöksessä ei ole määrätty säätiön 
varojen käytöstä, on selvitysmiesten laaditta-
va ehdotus, mihin säätiön jäljellä olevat varat 
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on käytettävä. Varat tulee luovuttaa, jos 
mahdollista, siten kuin säätiön säännöissä on 
määrätty. Jos varoja ei voida luovuttaa sääti-
ön säännöissä määrättyyn tarkoitukseen, va-
rat on luovutettava, jos mahdollista, säätiön 
tarkoitusta läheisesti edistävään käyttöön. 
Rekisteriviranomainen vahvistaa selvitys-
miesten tekemän ehdotuksen. 

Jos perustaja tai säännöissä nimetty edun-
saaja, jolle varat on luovutettava säätiön pur-
kautuessa, tahtoo moittia jakoa, kanne säätiö-
tä vastaan on pantava vireille kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun lopputilitys on re-
kisteröity rekisteriviranomaisessa. 

 
15 § 

Lopputilitys 

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmiesten 
tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa loppu-
tilitys hallinnostaan laatimalla kertomus koko 
selvitysmenettelystä. Kertomukseen tulee si-
sältyä selostus säätiön omaisuuden jaosta. 
Kertomukseen on liitettävä tilinpäätökset, 
toimintakertomukset ja tilintarkastuskerto-
mukset selvitystilan ajalta. Kertomus liittei-
neen on annettava säätiön tilintarkastajille, 
joiden on kuukauden kuluessa annettava lop-
putilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa 
koskeva tilintarkastuskertomus. 

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin 5 luvun 5 §:ssä säädetään. 

 
16 § 

Purkautuminen 

Säätiö katsotaan puretuksi, kun rekisterivi-
ranomainen on rekisteröinyt lopputilityksen.  

Säätiö ei purkautumisen jälkeen voi hank-
kia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia. Säätiön 
puolesta sen purkautumisen jälkeen tehdystä 
toimesta vastaavat toimesta päättäneet ja te-
kijät yhteisvastuullisesti. Selvitysmiehet voi-
vat kuitenkin ryhtyä toimenpiteeseen selvi-
tystoimien aloittamiseksi tai hakea säätiön 
asettamista konkurssiin. Säätiön kanssa sen 
purkautumisen jälkeen tehdyn sopimuksen 
vastapuoli voi luopua sopimuksesta, jos hän 
ei tiennyt purkautumisesta. 

 

17 § 

Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys 

Selvitystilaa on jatkettava, jos säätiön pur-
kamisen jälkeen ilmaantuu uusia varoja, sää-
tiötä vastaan nostetaan kanne tai muutoin 
tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Selvitysmies-
ten on viivytyksettä tehtävä selvitystilan jat-
kamisesta ilmoitus rekisteröimistä varten.  

Jos selvitysmenettelyn jatkamista ei kui-
tenkaan ole katsottava tarpeelliseksi, selvi-
tysmiehet voivat suorittaa asiassa tarvittavat 
toimenpiteet. Selvitysmiesten on laadittava 
toimenpiteistään selvitys ja toimitettava se 
rekisteröitäväksi.  

Selvitystilaa ei jatketa, jos säätiön varat ei-
vät riitä selvityskulujen suorittamiseen eikä 
kukaan ilmoita ottavansa vastatakseen selvi-
tysmenettelyn kustannuksista. 

 
18 § 

Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jat-
kaminen 

Jos säätiössä on tehty päätös säätiön aset-
tamisesta selvitystilaan, selvitystilasta päät-
tävä toimielin voi päättää, että selvitystila lo-
petetaan ja säätiön toimintaa jatketaan. Jos 
selvitystila perustuu sääntöjen määräykseen, 
toiminnan jatkamisesta voidaan päättää vas-
ta, kun määräystä on muutettu.  

Kun päätös selvitystilan lopettamisesta on 
tehty, säätiölle on valittava johto tämän lain 
ja säätiön sääntöjen mukaisesti. 

Päätös selvitystilan lopettamisesta ja joh-
don valinta on ilmoitettava rekisteröitäviksi 
viipymättä johdon valinnan jälkeen. Säätiön 
velkojille haettu julkinen haaste raukeaa, kun 
selvitystilan lopettaminen on rekisteröity. 
Selvitysmiesten on annettava toiminnastaan 
15 §:n mukainen lopputilitys. 

 
19 § 

Rekisteristä poistamisen ajankohta 

Säätiö on poistettu rekisteristä, kun viran-
omaisen päätös siitä on merkitty rekisteriin. 

 
20 § 
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Rekisteristä poistetun säätiön edustaminen 

Rekisteristä poistettua säätiötä edustaa tar-
vittaessa yksi tai useampi edustaja. Rekiste-
riviranomainen voi tehdä hakemuksen sääti-
ön kotipaikan käräjäoikeudelle edustajien 
nimeämiseksi. Edustajien kelpoisuudesta 
toimia säätiön puolesta säädetään 21 §:ssä. 
Edustajiin sovelletaan muutoin, mitä selvi-
tysmiehistä säädetään. 

Jos rekisteristä poistetulla säätiöllä ei ole 
edustajaa, haasteen ja muun tiedoksiannon 
toimittamiseen sovelletaan, mitä 9 luvun 
3 §:n 2 momentissa säädetään. 

 
21 § 

Rekisteristä poistetun säätiön oikeudellinen 
asema 

Rekisteristä poistettuun säätiöön sovelle-
taan tarvittaessa 16 §:n 2 momentin säännök-
siä. Säätiön edustajina toimivat kuitenkin 
20 §:n 1 momentissa tarkoitetut edustajat. 

Rekisteristä poistetun säätiön edustajat 
voivat 1 momentin estämättä ryhtyä toimiin, 
jotka ovat välttämättömiä säätiön velan mak-
samiseksi tai säätiön omaisuuden arvon säi-
lyttämiseksi. Säätiön puolesta tehdyistä toi-
mista on tarvittaessa tehtävä merkintä säätiön 
kirjanpitoon. Rekisteristä poistamisen vaiku-
tuksesta yrityskiinnityksen voimassaoloon 
säädetään yrityskiinnityslaissa. 

Rekisteristä poistetun säätiön varoja ei voi-
da jakaa ilman selvitysmenettelyä. Säätiön 
edustajat voivat kuitenkin viiden vuoden ku-
luttua rekisteristä poistamisesta jakaa varoja 
14 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti, jos sääti-
ön varat eivät ylitä 8 000:aa euroa eikä sääti-
öllä ole tunnettuja velkoja. Varoja saaneet 
vastaavat saamiensa varojen määrällä säätiön 
velkojen maksamisesta. 

Jos säätiön rekisteristä poistamisen jälkeen 
tarvitaan selvitystoimia, rekisteriviranomai-
sen on sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia 
koskee, määrättävä säätiö selvitystilaan. 
Määräystä ei kuitenkaan anneta, jos säätiön 
varat eivät riitä selvityskulujen suorittami-
seen eikä kukaan ilmoita ottavansa vastatak-
seen selvitysmenettelyn kustannuksista. 

 
22 § 

Säätiön varojen vähentyminen 

Jos liiketoimintaa harjoittavan säätiön hal-
litus havaitsee, että säätiön oma pääoma on 
negatiivinen, hallituksen on viipymättä teh-
tävä oman pääoman menettämisestä rekisteri-
ilmoitus. Oman pääoman menettämistä kos-
keva rekisterimerkintä voidaan poistaa sääti-
ön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, 
jos säätiöllä on rekisteri-ilmoitukseen liite-
tystä taseesta ja 2 momentin mukaisesta 
muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla 
omaa pääomaa jäljellä. Taseen ja muun selvi-
tyksen on oltava tilintarkastettuja. 

Omaa pääomaa laskettaessa säätiön omai-
suudesta tehtyjen ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertynyt erotus (poistoero) ja sääti-
ön tekemät vapaaehtoiset varaukset otetaan 
huomioon oman pääoman lisäyksinä. Jos sää-
tiön omaisuuden todennäköinen luovutushin-
ta on muuten kuin tilapäisesti sen kirjanpito-
arvoa olennaisesti suurempi, saadaan myös 
todennäköisen luovutushinnan ja kirjanpito-
arvon erotus ottaa huomioon oman pääoman 
lisäyksenä. Edellä tarkoitetuissa oman pää-
oman lisäyksissä on noudatettava erityistä 
varovaisuutta ja niistä on annettava perustel-
tu selvitys toimintakertomuksessa tai taseen 
liitetietona. 

 
23 § 

Säätiön saneeraus 

Hakemus yrityksen saneerauksesta anne-
tussa laissa (47/1993) tarkoitetun menettelyn 
aloittamisesta voidaan tehdä hallituksen pää-
töksellä. Jos säätiöllä on hallintoneuvosto, 
päättää hakemuksesta hallintoneuvosto, jollei 
säännöissä määrätä, että hakemuksen tekemi-
sestä päättää hallitus. Jos hakemuksen teke-
misestä päättää hallintoneuvosto, hallitus voi 
tehdä hakemuksen, jos asia on kiireellinen. 
Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava 
hallintoneuvosto koolle käsittelemään hake-
muksen jatkamista. 

 
24 § 

Konkurssi  
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Säätiön omaisuus voidaan luovuttaa kon-
kurssiin hallituksen tai, jos säätiö on selvitys-
tilassa, selvitysmiesten päätöksen perusteella. 
Konkurssin aikana säätiötä edustavat kon-
kurssivelallisena hallitus ja toimitusjohtaja 
taikka ennen konkurssin alkamista valitut 
selvitysmiehet. Konkurssin aikana voidaan 
valita uusia hallituksen jäseniä tai uusia sel-
vitysmiehiä. 

Jos konkurssin päättyessä ei ole jäljellä 
omaisuutta tai konkurssissa on määrätty jäl-
jellä olevan omaisuuden käytöstä, säätiö kat-
sotaan purkautuneeksi, kun lopputilitys kon-
kurssissa on hyväksytty. 

Jos konkurssin päättyessä jäljellä on muuta 
kuin konkurssissa käytettäväksi määrättyä 
omaisuutta, eikä säätiö ollut selvitystilassa, 
kun sen omaisuus luovutettiin konkurssiin, 
hallituksen on viipymättä päätettävä, jatke-
taanko säätiön toimintaa vai onko säätiö ase-
tettava selvitystilaan. Jos hallitus päättää, että 
säätiön toimintaa jatketaan, hallituksen on 
viipymättä tehtävä tästä ilmoitus rekisteröi-
mistä varten. Jos säätiö oli konkurssiin ase-
tettaessa selvitystilassa, noudatetaan, mitä 
17 §:ssä säädetään. 

Jos säätiön konkurssi on päättynyt ja sääti-
ölle ilmaantuu varoja, noudatetaan konkurs-
silain (120/2004) 19 luvun säännöksiä jäl-
kiselvityksestä. Jos säätiölle konkurssin jäl-
keen jää varoja, menetellään, kuten 3 mo-
mentissa säädetään. 

 
 

V OSA  

Valvonta ja säätiörekisteri 

13 luku  

Säätiörekisteri 

1 § 

Säätiörekisteri ja rekisteriviranomainen 

Säätiörekisteriin merkitään säätiöitä koske-
vat ilmoitukset ja tiedonannot sen mukaan 
kuin tässä laissa ja valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään sekä rekisteriviranomaisen 
päätöksellä tarkemmin määrätään. 

Säätiörekisteriä pitää Patentti- ja rekisteri-
hallitus, jota tässä laissa sanotaan rekisterivi-
ranomaiseksi. 

Jokaisella on oikeus saada säätiörekisterin 
merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Säätiörekis-
teristä voidaan viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentin 
estämättä luovuttaa tietoja sähköisessä muo-
dossa. 

Tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja 
ulkomailla asuvan luonnollisen henkilön ko-
tiosoitteesta luovutetaan säätiörekisteristä 
kuitenkin vain, jos luovuttaminen täyttää vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytyk-
set. Muissa tapauksissa ulkomailla asuvan 
luonnollisen henkilön kotiosoitteen sijasta 
luovutetaan tieto henkilön asuinmaasta. 

 
2 § 

Perusilmoituksen tekeminen 

Ennen säätiön toiminnan aloittamista teh-
dään rekisteriviranomaiselle rekisteriin mer-
kitsemistä varten ilmoitus, joka sisältää sää-
tiötä koskevat perustiedot (perusilmoitus). 

Perusilmoitus tehdään tätä tarkoitusta var-
ten vahvistetulla perustamisilmoituslomak-
keella niin kuin yritys- ja yhteisötietolain 
(244/2001) 10 §:ssä säädetään. 

 
3 § 

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Säätiörekisteriin merkittävistä ihmisistä re-
kisteriin merkitään henkilötietoina täydelli-
nen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja kansa-
laisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista 
henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syn-
tymäaika. Ulkomailla asuvista rekisteriin 
merkitään kotikunnan sijasta kotiosoite. 

 
4 § 

Perusilmoitus 

Säätiön perusilmoituksessa on mainittava:  
1) säätiön nimi; 
2) perustamiskirjan päivämäärä;  
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3) säätiön tarkoitus; 
4) säätiön toimintamuodot; 
5) sääntöjen määräys, jolla säätiön sijoitus-

toimintaa tai liiketoimintaa on rajoitettu lais-
sa säädetystä tai jolla sallitaan muu liiketoi-
minta toimintamuotojen rahoittamiseksi;  

6) säätiön kotipaikka; 
7) säätiön osoite;  
8) hallituksen puheenjohtajan sekä jokaisen 

jäsenen ja varajäsenen henkilötiedot;  
9) jos säätiöllä on toimitusjohtaja tai toimi-

tusjohtajan sijainen, kunkin henkilötiedot;  
10) jos säätiöllä on hallintoneuvosto, sen 

puheenjohtajan sekä jokaisen jäsenen ja vara-
jäsenen henkilötiedot;  

11) tilintarkastajan, päävastuullisen tilin-
tarkastajan ja varatilintarkastajan henkilötie-
dot;  

12) säätiön sääntöjen määräys säätiön edus-
tamisesta sekä, jos jollekulle on annettu oi-
keus edustaa säätiötä yksin tai yhdessä jon-
kun toisen kanssa, hänen henkilötietonsa;  

13) säätiön tilikausi; sekä 
14) hallituksen ja toimitusjohtajan ilmoitus, 

että perustamiskirjassa määrätty peruspää-
omasitoumuksen mukainen omaisuus on luo-
vutettu säätiölle, ja vakuutus, että säätiön pe-
rustamisessa on noudatettu tämän lain sään-
nöksiä. 

Perusilmoitukseen on liitettävä 5 §:ssä sää-
detyt asiakirjat ja lausunto. 

 
5 § 

Rekisteröimisen edellytykset 

Säätiö voidaan rekisteröidä, kun rekisterivi-
ranomaiselle on toimitettu: 

1) säätiön perusilmoitus; 
2) perustamiskirja alkuperäisenä tai viran 

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä; 
3) selvitys siitä, että testamentti on saanut 

lainvoiman; sekä 
4) säätiön tilintarkastajan lausunto siitä, et-

tä säätiön peruspääoma on suoritettu säätiölle 
ja että peruspääoman osalta on muutenkin 
noudatettu perustamiskirjan ja sääntöjen 
määräyksiä ja että säätiöllä on 2 luvun 
4 §:ssä tarkoitettu talousarvio ja toiminta- ja 
rahoitussuunnitelma. 

Säätiön rekisteröiminen edellyttää 1 mo-
mentissa säädetyn lisäksi, että säätiö täyttää 
1 luvun mukaiset perustamisen edellytykset. 

Jos samanaikaisesti on vireillä kaksi tai 
useampia ilmoituksia, joissa säätiöille on 
otettu sama nimi, etuoikeus nimeen on sillä 
säätiöllä, jota koskeva ilmoitus on tehty en-
sin. Ennakkotarkastuksesta annetun päätök-
sen voimassaoloaikana ei tarkastettuihin 
sääntöihin sisältyvää nimeä saa rekisteröidä 
toisen säätiön nimeksi, jos viimeksi mainittua 
säätiötä koskeva ilmoitus on tehty sen jäl-
keen, kun ennakkotarkastuksesta on annettu 
päätös. 

 
6 § 

Muutosilmoitus 

Jos asiantilassa, josta on tehty merkintä 
säätiörekisteriin, tapahtuu muutos, on siitä 
viivytyksettä tehtävä rekisteriviranomaiselle 
ilmoitus (muutosilmoitus) siten kuin yritys- 
ja yhteisötietolain 11 §:ssä säädetään. 

Muutosilmoitus on myös tehtävä, kun sää-
tiön sääntöjä muutetaan.  

 
7 § 

Vastuu ilmoituksen tekemisestä 

Rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ja alle-
kirjoittamisesta vastuullisista henkilöistä 
säädetään yritys- ja yhteisötietolain 14 §:ssä. 

 
8 § 

Ilmoituksen tekemiseen oikeutettu 

Jokainen, joka on eronnut säätiörekisteriin 
merkitystä asemastaan tai jonka rekisteriin 
merkitty tehtävä on lakannut, saa itse tehdä 
tästä ilmoituksen. 

 
9 § 

Säätiön nimen käännös ja aputoiminimi 

Säätiön nimen erikieliset ilmaisut ja apu-
toiminimi voidaan ilmoittaa säätiörekisteriin 
merkittäviksi joko perusilmoituksesta tai 
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muutosilmoituksesta säädetyssä järjestykses-
sä. 

 
10 § 

Yrityskiinnitys 

Rekisteriviranomainen ei saa merkitä sää-
tiötä purkautuneeksi rekisteriviranomaiselle 
tehdyn ilmoituksen tai tiedonannon perus-
teella, jos säätiön omaisuuteen on vahvistettu 
yrityskiinnitys, ennen kuin yrityskiinnitys on 
kuoletettu tai säätiön luovutuksensaaja on ot-
tanut vastatakseen omaisuuteen vahvistetusta 
yrityskiinnityksestä yrityskiinnityslain 10 §:n 
mukaisesti, jollei kysymys ole yrityskiinni-
tyslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetusta il-
moituksesta tai tiedonannosta.  

 
 

11 § 

Tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus 

Kun tuomioistuin on 14 luvun 12 §:n mu-
kaisesti päättänyt lakkauttaa säätiön toimin-
nan ja nimennyt säätiölle selvitysmiehen 
taikka kun säätiölle on nimetty 14 luvun 
11 §:n mukaisesti uskottu mies, hallintoneu-
voston jäsenet tai hallituksen jäsenet taikka 
12 luvun 20 §:n mukaisesti edustaja, tuomio-
istuimen on viivytyksettä toimitettava siitä 
tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin mer-
kittäväksi.  

Kun säätiön velkojille on annettu julkinen 
haaste, säätiö on asetettu konkurssiin tai 
tuomioistuin on päättänyt konkurssin peruun-
tumisesta tai raukeamisesta taikka kun päätös 
konkurssiin asettamisesta on kumottu, tuo-
mioistuimen on viivytyksettä toimitettava sii-
tä tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin 
merkittäväksi. Tiedot voidaan toimittaa kon-
kurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityk-
sellä siten kuin siitä oikeusministeriön ase-
tuksella säädetään. 

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputili-
tys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä 
ilmoitus lopputilityksen antamisesta Oikeus-
rekisterikeskukselle, josta tieto välitetään re-
kisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväk-
si. Ilmoitus on vähintään yhden pesänhoita-
jan allekirjoitettava. 

Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä 
ratkaisustaan, joka koskee säätiörekisteriin 
merkittyä seikkaa, ilmoitus merkitsemällä 
siitä tieto oikeushallinnon valtakunnallisen 
tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitus-
järjestelmään tai toimittamalla tiedot Oikeus-
rekisterikeskukselle niiden välittämiseksi re-
kisteriviranomaiselle säädetään tarvittaessa 
oikeusministeriön asetuksella. Merkinnän te-
kemiseen ja tietojen toimittamiseen sovelle-
taan, mitä oikeushallinnon valtakunnallisesta 
tietojärjestelmästä annetussa laissa 
(372/2010) ja sen nojalla säädetään. 

 
12 § 

Ilmoituksen kieli 

Säätiö voi toimittaa säätiörekisterissä jul-
kistettavaksi tässä laissa tarkoitetut asiakirjat 
ja tiedot suomen- tai ruotsinkielisten asiakir-
jojen ja tietojen lisäksi myös muulla kielellä. 
Asiakirjasta on tällöin toimitettava kielilain 
(423/2003) 21 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
virallinen käännös. 

Jos rekisterin virallisilla kielillä julkistettu-
jen asiakirjojen ja tietojen sekä vapaaehtoi-
sesti julkistettujen käännösten välillä ilmenee 
ristiriitaisuuksia, vapaaehtoisesti julkistet-
tuun käännökseen ei voi vedota ulkopuolista 
henkilöä kohtaan. Ulkopuolinen henkilö voi 
kuitenkin vedota vapaaehtoisesti julkistet-
tuun käännökseen, jollei säätiö osoita, että 
henkilö tiesi pakollisesti julkistetusta versios-
ta. 

 
13 § 

Virheen korjaaminen 

Jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekiste-
riviranomainen havaitsee muun esteen rekis-
teröinnille, ilmoituksen tekijälle on asetettava 
kohtuullinen määräaika asiakirjassa olevan 
puutteen poistamista, selityksen antamista ja 
selvityksen esittämistä varten sekä samalla 
ilmoitettava, että jollei määräaikaa noudateta, 
ilmoitus voidaan katsoa rauenneeksi. 

Jos rekisteröimiselle on olemassa este sen-
kin jälkeen, kun kehotuksessa tarkoitettu lau-
sunto on annettu, rekisteröiminen on evättä-
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vä. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin an-
taa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta. 

 
14 § 

Tietojen päivittäminen 

Rekisteriviranomainen on oikeutettu tarvit-
taessa väestötietojärjestelmästä päivittämään 
tiedostojaan ja tarkistamaan ilmoituksissa ja 
niiden liitteissä mainittujen henkilöiden hen-
kilötiedot niiden oikeellisuuden toteamiseksi. 

Rekisteriviranomainen on oikeutettu yritys- 
ja yhteisötietojärjestelmästä päivittämään 
säätiöiden yhteystiedot.  

 
15 § 

Kanne rekisterimerkinnän kumoamisesta ja 
vahingon korvaamisesta 

Säätiön nimen käytön kieltämisestä sekä 
nimen rekisteröinnin kumoamisesta on sää-
dettään 2 luvun 5 §:ssä. 

Joka katsoo muun kuin säätiön nimeä kos-
kevan säätiörekisterimerkinnän aiheuttavan 
haittaa, saa ajaa rekisterimerkinnän kumoa-
mista ja vahingon korvaamista koskevaa 
kannetta säätiötä vastaan oikeudenkäymis-
kaaren 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa tuomio-
istuimessa. 

 
16 § 

Merkinnän poistaminen rekisteristä 

Kun lainvoiman saaneella ratkaisulla on 
todettu, ettei merkintää olisi saanut tehdä re-
kisteriin tai että rekisteröity päätös on päte-
mätön taikka että muutoin tietty rekisteriin 
merkitty tieto ei ole oikea, rekisteriviran-
omaisen on poistettava merkintä rekisteristä. 

Tuomioistuimen tulee lähettää rekisterivi-
ranomaiselle jäljennös lainvoiman saaneesta 
ratkaisusta tässä tarkoitetuissa asioissa. 

Tuomioistuimen velvollisuudesta tehdä il-
moitus 1 momentissa tarkoitetusta ratkaisusta 
merkitsemällä siitä tieto oikeushallinnon val-
takunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja 
päätösilmoitusjärjestelmään tai toimittamalla 
tiedot Oikeusrekisterikeskukselle niiden vä-
littämiseksi rekisterinpitäjälle säädetään tar-

vittaessa oikeusministeriön asetuksella. Mer-
kinnän tekemiseen ja tietojen toimittamiseen 
sovelletaan, mitä oikeushallinnon valtakun-
nallisesta tietojärjestelmästä annetussa laissa 
ja sen nojalla säädetään. 

 
17 § 

Rekisterimerkinnän oikeusvaikutus 

Mitä tämän lain mukaan on merkitty sää-
tiörekisteriin, on katsottava tulleen kolman-
nen henkilön tietoon. Jos rekisteröimisestä on 
kulunut vähemmän kuin 16 päivää, rekiste-
röityyn seikkaan ei kuitenkaan voida vedota 
sellaista kolmatta henkilöä vastaan, joka 
osoittaa, ettei hän ole voinut tietää siitä. 

Ennen rekisteröimistä ei seikkaan, jonka 
olisi pitänyt olla säätiörekisteriin merkitty, 
voida vedota muuta kuin sitä vastaan, jolla 
näytetään olleen siitä tieto. 

Jos rekisteriin merkitty seikka poikkeaa re-
kisteriin merkittyä säätiötä koskevasta asia-
kirjavihkosta ilmenevästä seikasta, kolmas 
henkilö voi vedota rekisteröityyn seikkaan, 
jollei hänen näytetä tienneen asiakirjavihkos-
ta ilmenevästä seikasta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään rekisteriin 
tehdystä merkinnästä, koskee vastaavasti re-
kisterimerkinnän poistamista rekisteristä. 

 
18 § 

Edustajaa koskeva virheellinen merkintä re-
kisterissä 

Rekisteriin merkityn säätiön edustamiseen 
kelpoisen henkilön asettamisessa tapahtunee-
seen virheellisyyteen voidaan rekisteröinnin 
jälkeen vedota kolmatta henkilöä vastaan 
vain, jos tämän voidaan näyttää tienneen vir-
heestä. 

 
19 § 

Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen 

Säätiörekisteriin tehtävistä ilmoituksista ja 
tiedonannoista on sen lisäksi, mitä tässä lais-
sa sekä yritys- ja yhteisötietolain 10, 11 ja 
19 §:ssä säädetään, voimassa, mitä niistä 
muualla laissa säädetään.  
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Kun ilmoitus on annettu rekisteriviran-
omaiselle tai Verohallinnolle, katsotaan sää-
tiölle tässä tai muualla laissa säädetty ilmoi-
tusvelvollisuus täytetyksi. 

 
 

20 § 

Ennakkotarkastus 

Rekisteriviranomainen voi tarkastaa säätiön 
tai sen perustajan hakemuksesta säännöt tai 
niiden muutoksen ennakolta (ennakkotarkas-
tus).  

Ennakkotarkastusta koskeva hakemus on 
tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä 
säännöt tai niiden muutos. 

Ennakkotarkastuksesta annettu päätös on 
sitova paitsi, jos säätiö on muuttanut ennak-
kotarkastuksessa olleita sääntöjä tai niiden 
muutoksia sillä tavoin, että uusi tarkastus on 
tarpeellinen. Päätös on voimassa kaksi vuotta 
sen antamisesta lukien. 

Ennakkotarkastuksesta huolimatta perus- ja 
muutosilmoitukset on tehtävä siten kuin edel-
lä säädetään ja niissä on ilmoitettava myös 
ennakkotarkastusta koskevasta päätöksestä ja 
miltä osin sääntöjä on muutettu ennakkotar-
kastuksen jälkeen. 

Säätiö voi päättää, että ennakolta tarkastet-
tua sääntöjen muutosta, joka on hyväksytty 
säätiössä muuttamattomana, on ennakkotar-
kastuksesta annetun päätöksen voimassaolo-
aikana noudatettava säätiön sisäisessä toi-
minnassa, vaikka muutosta ei vielä ole mer-
kitty rekisteriin. 

 
21 § 

Muutoksenhaku 

Rekisteriviranomaisen päätökseen, jolla re-
kisteröiminen on evätty, saa hakea muutosta 
valittamalla siten kuin Patentti- ja rekisteri-
hallituksesta annetussa laissa (578/2013) 
säädetään. Päätökseen 20 §:ssä tarkoitetun 
ennakkotarkastusta koskevan hakemuksen 
hylkäämisestä ei kuitenkaan saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

 
22 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset ilmoituksiin liitet-
tävistä selvityksistä, rekisteristä ja sen pitä-
misestä, rekisteriotteiden ja jäljennösten an-
tamisesta sekä muut säännökset tämän luvun 
täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. 

Rekisterinpitoon liittyvistä teknisistä sei-
koista voidaan määrätä rekisteriviranomaisen 
päätöksellä.  

 
23 § 

Tietojen saaminen Verohallinnolta 

Rekisteriviranomaisella on oikeus salassa-
pitosäännösten estämättä pyynnöstä saada 
Verohallinnolta 12 luvun 4 §:ssä säädettyjen 
säätiörekisteristä poistamiseen liittyvien teh-
tävien hoitamiseksi tieto siitä, onko yksi-
löidyllä säätiöllä ollut toimintaa Verohallin-
non rekisteritietojen perusteella. 

 
 

14 luku  

Säätiön valvonta 

1 § 

Julkinen valvonta 

Rekisteriviranomaisen tehtävänä on valvoa, 
että säätiön toiminnassa noudatetaan tätä la-
kia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. 

 
 
 

2 § 

Rekisteriviranomaisen oikeus saada tietoja 
säätiöltä 

Säätiön on ilman aiheetonta viivytystä toi-
mitettava rekisteriviranomaiselle sen pyytä-
mät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen 
rekisteriviranomaiselle laissa säädetyn val-
vontatehtävän hoitamiseksi. Vastaava velvol-
lisuus on sillä, jolla on kirjanpitolain 1 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta säätiössä tai 
joka on säätiön määräysvallassa. 
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Rekisteriviranomainen voi antaa laissa sää-
detyn valvontatehtävän hoitamiseksi tarkem-
pia määräyksiä 5 luvun 5 §:ssä säädetyn ti-
linpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 
näihin sisältyvien tietojen antamistavasta se-
kä muusta menettelystä mainittujen tietojen 
antamiseksi. 

Rekisteriviranomaisella on oikeus saada 
säätiöltä maksutta tarpeelliset jäljennökset 
määrätyn valvontatehtävän hoitamiseksi tar-
vittavista asiakirjoista ja muista tallenteista. 

 
3 § 

Oikeus saada tietoja muilta henkilöiltä 

Rekisteriviranomaisella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada seuraavil-
ta henkilöiltä kaikki niiden hallussa olevat 
säätiötä koskevat sellaiset tiedot, jotka ovat 
tarpeen rekisteriviranomaiselle laissa sääde-
tyn valvontatehtävän hoitamiseksi: 

1) säätiön tilintarkastajalta; 
2) säätiössä kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä 

tarkoitettua määräysvaltaa käyttävän tilintar-
kastajalta; 

3) säätiön kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mu-
kaisessa määräysvallassa olevan tilintarkasta-
jalta. 

Rekisteriviranomaisella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada yksilöityä 
valvontatointa varten valvonnan kannalta 
välttämättömiä tietoja muulta kuin edellä täs-
sä pykälässä tarkoitetulta, jolla voidaan pe-
rustellusta syystä olettaa olevan valvontatoi-
men kannalta tarpeellista tietoa. 

 
4 § 

Tarkastusoikeus 

Rekisteriviranomaisella on oikeus, jos sii-
hen on valvonnassa esille nousseen asian sel-
vittämiseksi syytä, saada tarkastettavakseen 
säätiön toimipaikassa tämän toimintaa ja hal-
lintoa koskevat asiakirjat ja muut tallenteet 
sekä tietojärjestelmät siinä laajuudessa, kun 
se on tarpeen rekisteriviranomaiselle laissa 
säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi.  

Mitä 1 momentissa säädetään säätiöstä, 
koskee myös yhteisöä ja säätiötä, joka sääti-
ön asiamiehenä taikka muuten säätiön toi-

meksiannosta hoitaa tämän toimintaan, kir-
janpitoon, tietojärjestelmään taikka riskien-
hallintaan tai sisäiseen valvontaan liittyviä 
tehtäviä. 

Rekisteriviranomaisella on lisäksi salassa-
pitosäännösten estämättä oikeus saada 
3 §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä, yhteisöiltä ja 
säätiöiltä tarkastettavakseen asiakirjat ja tal-
lenteet, jotka sisältävät 3 §:ssä tarkoitettuja 
tietoja. 

Tarkastusta suorittavalla on oikeus päästä 
tarkastuksen edellyttämässä laajuudessa sää-
tiön hallinnassa tai käytössä oleviin tiloihin 
ja alueille, joiden oloilla on merkitystä sääti-
ön toiminnan valvonnalle. Tarkastusta ei saa 
suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käy-
tetyissä tiloissa. 

Tarkastuksessa on noudatettava, mitä hal-
lintolain 434/2003) 39 §:ssä säädetään. 

 
 

5 § 

Oikeudenkäyntiasiamiehiä, oikeudenkäyn-
tiavustajia ja asianajajia koskeva poikkeus 

tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta 

Poiketen siitä, mitä edellä tässä luvussa 
säädetään, rekisteriviranomaisella ei ole oi-
keutta saada asianajajista annetussa laissa 
(496/1958) tarkoitetulta asianajajalta tai hä-
nen apulaiseltaan asianajajan asiakasta kos-
kevia tietoja ja asiakirjoja eikä tarkastaa niitä 
eikä muultakaan henkilöltä oikeudenkäyn-
tiasiamies- tai oikeudenkäyntiavustajatehtä-
vien hoitamisen yhteydessä saatuja tietoja ja 
asiakirjoja eikä tarkastaa niitä. Oikeuden-
käyntiasiamies- ja oikeudenkäyntiavustaja-
tehtäviksi luetaan varsinaisten oikeudenkäyn-
tiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellinen 
neuvonta, joka koskee asiakkaan oikeudellis-
ta asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta 
tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä 
käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin 
käynnistämistä tai sen välttämistä. 

 
 
 

6 § 

Tilintarkastajan oikeus antaa tietoja rekiste-
riviranomaiselle 
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Säätiön tilintarkastaja voi ilmoittaa rekiste-
riviranomaiselle säätiötä koskevasta seikasta 
tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa 
tehtäväänsä suorittaessaan. Tilintarkastaja 
voi myös toimittaa rekisteriviranomaiselle 
jäljennöksen tilintarkastuslain 16 §:ssä tar-
koitetusta tilintarkastuspöytäkirjasta. 

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän 
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta. 

7 § 

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen 

Rekisteriviranomainen voi käyttää säätiön 
valvonnan kannalta tarpeellisen, erityistä asi-
antuntemusta vaativan asian selvittämiseksi 
tai erityisen tarkastuksen suorittamiseksi ti-
lintarkastajaa tai muuta ulkopuolista asian-
tuntijaa. Asiantuntija voi rekisteriviranomai-
sen pyynnöstä avustaa rekisteriviranomaista 
myös 4 §:ssä säädetyssä tarkastuksessa tai 
rekisteriviranomainen voi erityisestä syystä 
valtuuttaa asiantuntijan 4 §:ssä säädetyn tar-
kastuksen suorittamiseen. Asiantuntijalla on 
tehtävässään 2—4 §:n mukaiset oikeudet.  
Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeudellista 
virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen 
suorittaessaan tässä pykälässä tarkoitettuja 
tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta sääde-
tään vahingonkorvauslaissa.  

Asiantuntijalla on oltava tehtävän laatuun 
ja laajuuteen nähden riittävä säätiötoiminnan, 
kirjanpidon tai oikeudellisten asioiden tun-
temus.  

Rekisteriviranomainen voi sopia asiantunti-
jan kanssa tämän palkkiosta. 

Rekisteriviranomainen voi määrätä palkki-
on maksettavaksi säätiön varoista, jos asian-
tuntijan käyttämiselle on erityinen, säätiön 
toiminnasta johtuva syy. Palkkion tulee vas-
tata alan yleistä palkkiotasoa. Rekisteriviran-
omaisen on maksettava palkkio, jota ei saada 
perityksi säätiöltä. 

 
 
 

8 § 

Tietojen saaminen muilta viranomaisilta 

Rekisteriviranomaisella on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä pyynnöstä saada 
viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää 
hoitavalta  tässä luvussa säädettyä säätiöval-
vontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä 
ja sen 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin 
kuuluvista. Tietoja saa hakea teknisen käyt-
töyhteyden avulla ilman sen suostumusta, 
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuudesta on säädetty. 

9 § 

Määräys, kielto ja vuosi-ilmoituksen laimin-
lyönti 

Rekisteriviranomainen voi, jos säätiön pää-
tös, toimenpide tai menettely on ristiriidassa 
tämän lain tai säätiön sääntöjen kanssa,  

1) määrätä säätiön ryhtymään toimiin oi-
kaisun aikaansaamiseksi; tai 

2) kieltää virheellisen päätöksen täytän-
töönpanon, 

Määräys tai kielto voidaan määrätä panta-
vaksi täytäntöön muutoksenhausta huolimat-
ta. 

Rekisteriviranomainen voi asettaa määrä-
yksen tai kiellon tehosteeksi uhkasakon sää-
tiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenel-
le taikka toimitusjohtajalle. Jos 5 luvun 
5 §:ssä säädetty velvollisuus vuosi-ilmoi-
tuksen tekemiseen laiminlyödään, rekisterivi-
ranomainen voi velvoittaa toimitusjohtajan 
tai hallituksen jäsenen sakon uhalla täyttä-
mään velvollisuuden määräämässään ajassa.  
Uhkasakon asettamista koskevaan päätök-
seen ei voi erikseen hakea muutosta. Uhka-
sakon asettamisesta ja tuomitsemisesta  sää-
detään muilta osin uhkasakkolaissa 
(1113/1990).  

 
10 § 

Hallintoneuvoston ja hallituksen erottaminen 

Säätiön kotipaikan tuomioistuin voi rekis-
teriviranomaisen hakemuksesta erottaa hal-
lintoneuvoston, hallituksen tai näiden jäsenen 
toimestaan, jos toimielin tai sen jäsen on jat-
kuvasti tai kokonaisuutena arvostellen törke-
ästi toiminut tämän lain tai säätiön sääntöjen 
vastaisesti. 
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Hallintoneuvoston tai hallituksen taikka 
näiden jäsenen erottamista koskeva päätös 
voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön muu-
toksenhausta huolimatta. 

 
11 § 

Uskottujen miesten nimeäminen ja tehtävät 

Jos säätiön hallintoneuvosto tai hallitus 
erotetaan 10 §:n mukaisesti toimestaan taikka 
jos säätiön havaitaan jäävän 10 §:ssä sääde-
tyssä tilanteessa vaille päätösvaltaista halli-
tusta tai hallintoneuvostoa, tuomioistuimen 
on samalla määrättävä yksi tai useampia us-
kottuja miehiä hoitamaan säätiön asioita, 
kunnes uusi hallitus tai hallintoneuvostoon 
valittu säätiön sääntöjen mukaisesti. 

Jos säätiön havaitaan muutoin jääneen vail-
le päätösvaltaista hallintoneuvostoa tai halli-
tusta, rekisteriviranomainen voi määrätä yh-
den tai useamman uskotun miehen hoitamaan 
säätiön asioita, kunnes uusi hallintoneuvosto 
tai hallitus on valittu säätiön sääntöjen mu-
kaisesti. 

Jos nimettävä hallintoneuvosto tai hallitus 
täydentää itse itseään taikka jos uutta hallin-
toneuvostoa tai hallitusta ei voida 1 tai 
2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa valita 
sääntöjen määräämässä järjestyksessä, uskot-
tujen miesten on ilman aiheetonta viivytystä 
tehtävä käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiris-
sä säätiön kotipaikka on, hakemus uuden hal-
lintoneuvoston tai hallituksen määräämiseksi 
säätiölle. Hallintoneuvoston ja hallituksen jä-
seniä määrättäessä on, jos mahdollista, otet-
tava huomioon hallintoneuvoston ja hallituk-
sen kokoonpanoa, jäsenten kelpoisuutta ja 
toimikautta koskevat säätiön sääntöjen mää-
räykset.  

Jos uskotut miehet eivät ilman aiheetonta 
viivytystä huolehdi 3 momentissa säädetyn 
hakemuksen tekemisestä, voi rekisteriviran-
omainen tehdä hakemuksen säätiön kotipai-
kan käräjäoikeudelle hallintoneuvoston tai 
hallituksen nimeämiseksi taikka uskottujen 
miesten vaihtamiseksi. 

Uskottuun mieheen sovelletaan, mitä tässä 
laissa säädetään hallintoneuvostosta ja hallin-
toneuvoston jäsenistä taikka hallituksesta ja 
hallituksen jäsenistä, jollei tämän luvun 
säännöksistä johdu muuta. Uskottujen mies-

ten nimeämistä koskevalla päätöksellä peruu-
tetaan 3 luvun 23 §:ssä tarkoitettu muulle 
nimetylle henkilölle annettu oikeus edustaa 
säätiötä, jollei päätöksestä ilmene muuta. 

Uskotuilla miehillä on oikeus saada säätiön 
varoista palkkio tehtäviensä hoitamisesta. 
Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiota-
soa. Rekisteriviranomainen sopii palkkion 
määrästä tai sen perusteista uskottujen mies-
ten kanssa. Rekisteriviranomaisen on mak-
settava palkkio, jota ei saada perityksi sääti-
öltä. 

Uskottujen miesten nimeämistä koskeva 
päätös voidaan määrätä pantavaksi täytän-
töön muutoksenhausta huolimatta. 

 
12 § 

Säätiön lakkauttaminen 

Käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä säätiön 
kotipaikka on, voi rekisteriviranomaisen ha-
kemuksesta määrätä säätiön heti lakkautetta-
vaksi, jos säätiön toiminta on ollut jatkuvasti 
ja olennaisesti lain tai sääntöjen vastaista. 

Jos käräjäoikeus määrää säätiön lakkautet-
tavaksi, tulee sen valita yksi tai useampi sel-
vitysmies huolehtimaan 12 luvun mukaisesta 
selvitysmenettelystä. Selvitystila alkaa, kun 
tuomioistuimen lakkauttamista koskeva pää-
tös on saanut lainvoiman. 

Selvitysmiesten nimeämistä koskeva pää-
tös voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta. Tuomioistuin 
voi myös määrätä, että selvitysmiesten tulee 
välittömästi ottaa säätiön omaisuus hallin-
taansa, vaikka säätiön lakkauttamista koske-
va päätös ei olisikaan saanut lainvoimaa. 

Selvitysmiehiin sovelletaan, mitä hallituk-
sesta ja sen jäsenestä säädetään. 

Selvitysmiesten nimeämistä koskevalla 
päätöksellä lakkaa hallintoneuvoston ja halli-
tuksen toimivalta säätiössä ja päätöksellä pe-
ruutetaan 3 luvun 23 §:ssä tarkoitettu muulle 
nimetylle henkilölle annettu oikeus edustaa 
säätiötä, jollei päätöksestä ilmene muuta. 

Selvitysmiehillä on oikeus saada säätiön 
varoista palkkio tehtäviensä hoitamisesta. 
Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiota-
soa. Rekisteriviranomainen sopii palkkion 
määrästä tai sen perusteista selvitysmiesten 
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kanssa. Rekisteriviranomaisen on maksettava 
palkkio, jota ei saada perityksi säätiöltä. 

 
13 § 

Ilmoituksen tekeminen esitutkintaviranomai-
selle ja syyttäjälle 

Jos on syytä epäillä, että hallintoneuvoston 
tai hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on 
toimessaan syyllistynyt rangaistavaan te-
koon, rekisteriviranomainen voi tehdä ilmoi-
tuksen esitutkintaviranomaiselle sen selvit-
tämiseksi, onko rikosta tehty.  

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että hal-
lintoneuvoston tai hallituksen jäsen on toi-
messaan syyllistynyt rangaistavaan tekoon, 
rekisteriviranomainen voi ilmoittaa asian 
syyttäjälle syytteen nostamiseksi käräjäoi-
keudessa, jonka tuomiopiirissä säätiön koti-
paikka on. 

 
14 § 

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen 

Siltä osin kuin tästä laista ei muuta johdu, 
rekisteriviranomaiselle toimitettujen asiakir-
jojen ja tietojen julkisuudesta säädetään vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa.  

Rekisteriviranomainen voi salassapitosään-
nösten estämättä luovuttaa salassa pidettäviä 
tietoja rikoksen selvittämiseksi ja syytteeseen 
saattamiseksi esitutkintaviranomaiselle ja 
syyttäjälle sekä säätiötä koskevan asian käsit-
telemiseksi tuomioistuimelle.  

 
15 § 

Säätiövalvontamaksu 

Säätiövalvontamaksusta säädetään säätiön 
valvontamaksusta annetussa laissa 
(1048/2013). 

 
16 § 

Muutoksenhaku 

Rekisteriviranomaisen päätökseen, joka 
koskee tämän luvun 9 §:ssä säädettyä määrä-
ystä tai kieltoa, 11 §:n 2 momentissa säädet-
tyä uskottujen miesten määräämistä tai muu-
ta tämän lain nojalla tehtyä hallintolainkäyt-
tölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitettua ratkai-
sua, saa hakea muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Päätöksessä voidaan 
määrätä, että sitä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta. 

Rekisteriviranomaisen päätökseen, joka 
koskee tämän luvun 10 §:ssä säädettyä hal-
lintoneuvoston tai hallituksen taikka näiden 
jäsenen erottamista koskevaa hakemusta, 
11 §:n 4 momentissa säädettyä hallintoneu-
voston tai hallituksen nimeämistä koskevaa 
hakemusta, 12 §:ssä säädettyä säätiön lak-
kauttamista koskevaa hakemusta, 13 §:ssä 
säädettyä esitutkintaa tai syytteen nostamista 
koskevan ilmoituksen tekemistä, ei saa erik-
seen hakea muutosta. 

Tämän luvun 7 §:n 4 momentissa säädettyä 
palkkiota, 11 §:n 6 momentissa säädettyä us-
kottujen miesten palkkiota tai 12 §:n 6 mo-
mentissa säädettyä selvitysmiesten palkkiota 
koskeva riita-asia voidaan tutkia myös sääti-
ön kotipaikan käräjäoikeudessa sen estämät-
tä, mitä oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa 
säädetään.  

 
VI OSA  

Voimaantulo 

15 luku  

Voimaantulo 

1 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla. 

————— 
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2.  

Laki 

säätiölain voimaanpanosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Säätiölain voimaatulo 

Säätiölaki (    /    ), jäljempänä uusi laki, tu-
lee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Uu-
della lailla kumotaan säätiölaki (109/1930), 
jäljempänä vanha laki. 

Uutta lakia sovelletaan myös ennen sen 
voimaantuloa perustettuun säätiöön, jollei 
tästä laista johdu muuta. 

Jos muualla lainsäädännössä viitataan van-
han lain säännökseen tai muutoin tarkoite-
taan vanhan lain säännöstä, sen sijasta sovel-
letaan sen tilalle tullutta uuden lain säännös-
tä.  

 
 

2 § 

Taloudellinen etu lähipiirille 

Jos ennen uuden lain voimaantuloa rekiste-
röidyn sääntöjen määräyksen perusteella sää-
tiön tarkoituksena on tuottaa vanhan lain 
5 §:n 3 momentissa sallittua ja uuden lain 
1 luvun 2 §:ssä kiellettyä taloudellista etua 
lähipiiriin kuuluvalle muuten kuin uuden lain 
1 luvun 9 §:n mukaisin edellytyksin, säätiöön 
sovelletaan vanhan lain 5 §:n 3 momenttia 
vuoden 2034 loppuun, ellei määräystä ole si-
tä ennen muutettu uuden lain mukaiseksi tai 
poistettu.   

Jos ennen uuden lain voimaantuloa tehdyn 
säädekirjan, lahjoituksen ehtojen tai rekiste-
röidyn sääntömääräyksen perusteella säätiöl-
le varoja luovuttanut on uuden lain 1 luvun 
3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla 
pidättänyt varallisuuteen liittyviä oikeuksia, 
tällaisen määräyksen voimassaolo päättyy 
31 päivänä joulukuuta 2034, ellei määräystä 
ole sitä ennen poistettu. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun sään-
tömääräyksen tai lahjoituksen ehtojen mu-
kaista edunsaajaa ei voi muuttaa uuden lain 
tultua voimaan. Tällaisen määräyksen voi 
kuitenkin poistaa. 

 
3 § 

Säätiön perustaminen 

Säätiön perustamiseen ja rekisteröimiseen 
sovelletaan vanhaa lakia, jos perustamiskirja 
on allekirjoitettu ennen uuden lain voimaan-
tuloa, jollei rekisteriviranomaiselle toimiteta 
uuden lain 13 luvun 5 §:n mukaisia rekiste-
röintiä koskevia asiakirjoja. 

Säätiön perustaja voi uuden lain vahvista-
misen jälkeen, mutta ennen sen voimaantuloa 
päättää noudattaa säätiön perustamisessa uut-
ta lakia ja ilmoittaa säätiön rekisteröitäväksi 
ennen uuden lain voimaantuloa. Tällainen 
säätiö voidaan rekisteröidä, kun uusi laki on 
tullut voimaan. 

Jos säätiön perustamisesta on määrätty tes-
tamentissa, sovelletaan säätiön perustamiseen 
1 momentissa säädetystä poiketen uutta lakia, 
jos perustamista koskeva ilmoitus tehdään 
uuden lain voimaantulon jälkeen. 

 
 

4 § 

Säätiön säännöt 

Säätiön sääntöihin sisältyvän uuden lain 
vastaisen määräyksen sijasta noudatetaan 
uutta lakia, jollei tästä laista muuta johdu. 
Uuden lain vastaisen sääntöjen määräyksen 
muutos uuden lain mukaiseksi on ilmoitetta-
va rekisteröitäväksi samalla, kun muu sääntö-
jen muutos ilmoitetaan rekisteröitäväksi, kui-
tenkin kolmen vuoden kuluessa tämän lain 
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voimaantulosta. Rekisteriviranomainen voi 
asettaa säätiölle uhkasakon tämän velvoitteen 
täyttämisen tehosteeksi. 

Uuden lain voimaantulon jälkeen rekiste-
röitäväksi ilmoitettua uuden lain vastaista 
sääntöjen määräystä ei voida rekisteröidä, 
ellei tästä laista johdu muuta. 

Säätiö voi uuden lain vahvistamisen jäl-
keen, mutta ennen sen voimaantuloa, päättää 
sääntöjensä muuttamisesta uuden lain mukai-
siksi noudattaen vanhaa lakia. Päätös voidaan 
ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain 
voimaantuloa ja rekisteröidä siten, että sään-
töjen muutos tulee voimaan samana päivänä 
kuin uusi laki. Sama koskee toimitusjohtajan 
ja hallintoneuvoston ilmoittamista rekisteriin. 

 
5 § 

Säätiön nimi 

Rekisteriviranomainen rekisteröi vanhan 
lain aikana rekisteröidyn säätiön nimen lop-
puun tunnuksen ”sr” uuden lain voimaan tul-
lessa. 

 
6 § 

Toimitusjohtaja 

Vanhan lain voimassa ollessa rekisteröidyn 
säätiön sääntöihin voidaan ottaa toimitusjoh-
tajasta sellainen muu yleisesti säätiön päivit-
täisestä toiminnasta vastaavasta johtajasta 
yleisesti käytetty ilmaus, joka sisältyy van-
han lain aikana rekisteröityyn sääntöjen mää-
räykseen. Tällöin säännöistä on käytävä sel-
västi ilmi, että ilmausta käytetään uuden lain 
mukaisesta toimitusjohtajasta.  

Jos säätiön säännöissä on uuden lain vas-
taisia määräyksiä säätiön johtajasta, määrä-
ykset on muutettava vastaamaan uuden lain 
säännöksiä. 

 
7 § 

Hallitus 

Jos vanhan lain voimassa ollessa säätiön 
sääntöihin otetun määräyksen perusteella toi-
sen yksityisoikeudellisen säätiön tai yhteisön 
hallituksen jäsenet toimivat säätiön hallituk-

sen jäseninä, tällaisen sääntömääräyksen pe-
rusteella säätiön hallituksen jäsenenä toimi-
van toimikausi päättyy viimeistään vuoden 
2015 lopussa ja tällaisen sääntömääräyksen 
sijasta siinä tarkoitettu säätiö tai yhteisö va-
litsee säätiön hallituksen jäsenet. 

Uuden lain 3 luvun 11 §:n mukaisia rajoi-
tuksia ei sovelleta ennen uuden lain voimaan-
tuloa alkavaan toimikauteen. 

 
 
 

8 § 

Hallintoneuvosto 

Uuden lain hallintoneuvostoa koskevia 
säännöksiä voidaan soveltaa ennen uuden 
lain voimaantuloa rekisteröityyn sääntömää-
räykseen perustuvaan säätiön toimielimeen, 
joka valitsee enemmistön säätiön hallituksen 
jäsenistä. Uuden lain hallintoneuvostoa kos-
kevien säännösten soveltaminen toimieli-
meen on ilmoitettava rekisteröitäväksi kol-
men vuoden kuluessa uuden lain voimaantu-
losta. Tällaiseen elimeen sovelletaan vanhan 
lain 10 a §:ää, kunnes elin on rekisteröity uu-
den lain mukaisena hallintoneuvostona tai 
kolme vuotta on kulunut uuden lain voimaan-
tulosta. 

Jos säätiön säännöissä on hallintoneuvostoa 
koskevia uuden lain vastaisia määräyksiä, 
nuo määräykset ja toimielimen nimi on muu-
tettava vastaamaan uuden lain säännöksiä. 

Uuden lain 3 luvun 19 §:n 1 momenttia 
valvontaan liittyvästä tehtävästä sovelletaan 
hallintoneuvostoon kolmen vuoden kuluttua 
uuden lain voimaantulosta, jollei hallinto-
neuvosto päätä toisin tai säätiön säännöissä 
muuta määrätä aikaisemmasta ajankohdasta. 

 
 
 
 

9 § 

Säätiön säännöissä määrätyn elimen jäsenen 
vahingonkorvausvastuu 

Ennen uuden lain voimaantuloa säätiön 
säännöissä määrätyn vanhan lain 10 a §:ssä 
määrätyn toimielimen jäseneen ja toimihen-
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kilöön, joka ei ole työntekijä, sovelletaan uu-
den lain 1 luvun 4 §:n, 8 luvun ja 10 luvun 
säännöksiä säätiön johdon tehtävistä, vahin-
gonkorvausvastuusta ja rangaistusvastuusta. 

 
10 § 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

Uuden lain 5 luvun 2 ja 3 §:ää toimintaker-
tomuksessa annettavista tiedoista sekä 5 lu-
vun 4 §:ää konsernitilinpäätöksestä sovelle-
taan tilinpäätökseen viimeistään siltä tilikau-
delta, joka ensiksi alkaa vuoden 2014 jäl-
keen. 

 
11 § 

Sulautuminen 

Sulautumiseen sovelletaan vanhaa lakia, 
jos sulautumislupaa koskeva hakemus jäte-
tään rekisteriviranomaiselle ennen uuden lain 
voimaantuloa. Muussa tapauksessa sulautu-
miseen sovelletaan uutta lakia. 

Säätiöt voivat lain vahvistamisen jälkeen, 
mutta ennen sen voimaantuloa päättää nou-
dattaa säätiöiden sulautumisessa uutta lakia. 
Sulautumissuunnitelma voidaan ilmoittaa re-
kisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantu-
loa. Tällainen sulautumissuunnitelma voi-
daan rekisteröidä, kun uusi laki on tullut 
voimaan. 

 
12 § 

Säätiön purkaminen 

Säätiön purkamiseen sovelletaan vanhaa 
lakia, jos lakkauttamista koskeva hakemus 
jätetään rekisteriviranomaiselle ennen uuden 
lain voimaantuloa. Muussa tapauksessa sää-
tiön purkamiseen sovelletaan uutta lakia. 

Säätiö voi lain vahvistamisen jälkeen, mut-
ta ennen sen voimaantuloa päättää noudattaa 
säätiön purkamisessa uutta lakia. Selvitysti-
laa koskeva päätös voidaan ilmoittaa rekiste-
röitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa. 
Tällainen päätös voidaan rekisteröidä, kun 
uusi laki on tullut voimaan. 

Uuden lain 12 luvun 14 §:n 2 momenttia ei 
sovelleta ennen lain voimaantuloa rekisteröi-
tyyn säätiöön, jos säätiön rekisteröidyissä 
säännöissä on määrätty ennen uuden lain 
voimaantuloa, että varat luovutetaan säätiön 
purkautuessa uuden lain 1 luvun 8 §:ssä sää-
dettyyn lähipiiriin kuuluvalle.  

Uuden lain 12 luvun 4 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa lasketta-
essa otetaan huomioon myös ennen uuden 
lain voimaantuloa kulunut aika. 

 
13 § 

Riitojen ratkaiseminen 

Ennen uuden lain voimaan tuloa vireille 
tulleisiin riita-asioihin sovelletaan vanhan 
lain toimivaltaista tuomioistuinta koskevia 
säännöksiä sellaisina kuin ne olivat uuden 
lain voimaantullessa. 

 
14 § 

Rekisteröintiin sovellettava menettely 

Säätiön toimielimen ennen uuden lain voi-
maantuloa tekemiin päätöksiin ja niihin liit-
tyviin rekisteröinteihin sekä muihin menette-
lyihin sovelletaan vanhaa lakia, jollei tästä 
laista johdu muuta. 

 
 

15 § 

Valvonta 

Valvontaa koskevia uuden lain 14 luvun 
säännöksiä sovelletaan uuden lain tultua 
voimaan, vaikka valvontaa koskeva asia olisi 
pantu vireille rekisteriviranomaisessa ennen 
uuden lain voimaantuloa. 

 
 

16 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                     
kuuta 20  . 

————— 
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3.  

Laki 

perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
lisätään perintökaaren (40/1965) 19 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 

209/1983, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hakemuksen voi tehdä myös säätiölain  
(    /    ) 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu testamen-
tin määräyksen toimeenpanija. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                     

kuuta 20  . 

————— 
 
 
 
 
 

4.  

Laki 

yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 2 §:n 1 ja 2 momentti seuraavas-

ti: 
 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinon-
harjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa myös 
ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuk-
sen harjoittajaa. 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla 

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitettu luottolaitos; 

2) vakuutus- tai eläkelaitos; 
3) selvitystilassa oleva yhtiö, osuuskunta 

tai säätiö; talletuspankki voi kuitenkin olla 
saneerausmenettelyn kohteena niin kuin tal-
letuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyt-
tämisestä annetussa laissa (1509/2001) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                    

kuuta 20  . 
————— 
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5.  

Laki 

tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan tilintarkastuslain (459/2007) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 1534/2009, seuraa-

vasti: 
 

9 § 

Viranomaisen velvollisuus määrätä tilintar-
kastaja 

Aluehallintoviraston on ilmoituksesta mää-
rättävä yhteisölle kelpoisuusehdot täyttävä ti-
lintarkastaja, jos: 

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain 
tai muun lain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoitet-
tua kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole 24 tai 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton; 
taikka 

3) yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiö-
sopimukseen otettua tilintarkastajien luku-
määrää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä 
on rikottu. 

Aluehallintoviraston on pyydettävä Kes-
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnal-
ta lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa riippumattomuutta koskevassa asiassa 
ennen sen ratkaisemista. 

Ilmoituksen saa edellä tässä pykälässä tar-
koitetuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. 
Hallitus, siihen verrattava toimielin tai yh-
tiömies on velvollinen tekemään ilmoituksen, 
jollei se, jolle tilintarkastajan valitseminen 

kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot 
täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske kommandiittiyhtiön 
äänetöntä yhtiömiestä. 

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu mää-
räys annetaan, on kuultava yhteisön hallitus-
ta, siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiö-
miehiä. Määräys voidaan panna täytäntöön 
lainvoimaa vailla olevana. Määräys on voi-
massa siihen asti, kunnes yhteisölle on sääde-
tyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja 
aluehallintoviraston määräämän tilintarkasta-
jan tilalle. Määräystä ei voida antaa sen jäl-
keen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpää-
tös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. 

Edellä säädetyn estämättä Patentti- ja re-
kisterihallitus määrää säätiölle tilintarkasta-
jan tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksis-
sa. Tällöin tämän pykälän säännöksiä alue-
hallintovirastosta sovelletaan Patentti- ja re-
kisterihallitukseen ja säännöksiä yhteisöstä, 
sen hallituksesta, säännöistä ja yhtiöjärjes-
tyksestä sovelletaan säätiöön, sen hallituk-
seen ja sääntöihin.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                        

kuuta 20  . 
————— 
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6.  

Laki 

yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 2 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sellaisina 

kuin ne ovat, 11 §:n 2 momentti laissa 1493/2001 ja 27 §:n 2 momentti laissa 431/2013, seu-
raavasti: 
 

11 § 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiin-

nityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön 
tai säätiön sulautuessa taikka osakeyhtiön tai 
osuuskunnan jakautuessa on voimassa, mitä 
asianomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa 
laissa säädetään. 

27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka 
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, 
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekiste-

rilain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla taval-
la. Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuu-
teen vahvistettu yrityskiinnitys voidaan pois-
taa kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yh-
tiö tai osuuskunta on poistettu rekisteristä 
osakeyhtiölain 20 luvun 2 §:n tai osuuskunta-
lain 23 luvun 2 §:n perusteella. Säätiön 
omaisuuteen vahvistettu yrityskiinnitys voi-
daan poistaa kymmenen vuoden kuluttua sii-
tä, kun säätiö on poistettu säätiörekisteristä 
säätiölain (    /    ) 12 luvun 2 §:n perusteella. 
Ennen kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä 
tässä momentissa tarkoitetusta syystä, rekis-
teriviranomaisen on varattava tiedossaan ole-
valle kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla 
kuulluksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                    

kuuta 20  . 
————— 
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7.  

Laki 

säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 92 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti: 

 
92 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätettäessä säästöpankin muuttamisesta 

säätiöksi samalla on hyväksyttävä säätiölain  
(    /    ) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu perusta-
miskirja ja 3 §:ssä tarkoitetut säätiön sään-
nöt. 

Säästöpankin on ilmoitettava rekisterivi-
ranomaiselle säästöpankin muuttamisesta 
säätiöksi siten kuin säätiölain 13 luvun 

2 §:ssä säädetään. Rekisteriviranomaisen on 
rekisteröitävä säätiö noudattaen, mitä maini-
tussa laissa säädetään säätiön rekisteröimi-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                   

kuuta 20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 
 

8.  

Laki 

säätiön valvontamaksusta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan säätiön valvontamak-

susta annetun lain (1048/2013) 1 §:n 2 mo-
mentti. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                    

kuuta 20  . 

————— 
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9.  

Laki 

asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 26 b §:n 4 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 1608/2009, seuraavasti: 
 

26 b § 

Lunastussuorituksiin käytettävissä olevat va-
rat ja vastuu virheellisestä lunastussuorituk-

sesta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asumisoikeuksien lunastukseen on käy-

tetty varoja, joita tämän lain mukaan ei saa 
käyttää, on omistajayhteisön hallitus ja, jos 
varojen jakaminen perustuu virheelliseen ta-
seeseen, taseen vahvistamiseen taikka tarkas-
tamiseen osallistunut tilintarkastaja tilintar-
kastuslain (459/2007) 51 §:n mukaisesti vel-
vollinen korvaamaan omistajayhteisölle näin 
syntyneen vahingon. Rangaistuksesta osake-
yhtiörikoksesta säädetään osakeyhtiölain 

(624/2006) 25 luvun 1 §:ssä sekä asunto-
osakeyhtiörikoksesta ja -rikkomuksesta asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 27 luvun 1 ja 
2 §:ssä. Jos omistaja on asumisoikeusyhdis-
tys, sovelletaan lisäksi, mitä asumisoikeu-
syhdistyksistä annetun lain 76 §:ssä sääde-
tään. Rangaistuksesta asumisoikeusyhdistys-
rikkomuksesta säädetään asumisoikeusyhdis-
tyksistä annetun lain 83 §:ssä. Jos omistaja 
on säätiö, sovelletaan lisäksi, mitä säätiölain 
(    /    ) 8 luvun 1 §:ssä säädetään. Rangais-
tuksesta säätiörikoksesta ja -rikkomuksesta 
säädetään säätiölain 10 luvun 1 ja 2 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                     

kuuta 20  . 
————— 
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10.  

Laki 

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 

2 § 

Tehtävät 

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, 
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-

laissa (    /    ) tarkoitettua säätiöiden valvon-
taa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja 
toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa näihin 
tehtäviin liittyviä tietopalveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                      

kuuta 20  . 
————— 

 
 
 
 
 

11.  

Laki 

ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 43 § seuraavasti: 

 
43 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimival-
taan kuuluvissa asioissa noudatetaan, mitä 

kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (624/2006) tai 
säätiölaissa (    /    ) säädetään. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                    
kuuta 20  . 

————— 
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12.  

Laki 

yliopistolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 414/2012, 

seuraavasti: 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentin 1—12 kohdassa tarkoi-

tetut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitok-
sia (julkisoikeudelliset yliopistot). Aalto-yli-

opistoon ja Tampereen teknilliseen yliopis-
toon (säätiöyliopistot) sovelletaan tämän lain 
lisäksi säätiölakia (    /    ). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                        

kuuta 20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 

13.  

Laki 

julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 10 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 

10 § 

Tallennettujen tietojen hyödyntäminen 

Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrit-
tävä järjestämään toimintansa siten, että se 
käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tieto-
järjestelmiin talletettuja tietoja, jos viran-
omaisen toiminta edellyttää näiden tietojen 
käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat: 

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetussa 
laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojär-

jestelmä ja lain 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 
6 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yh-
distysrekisteri; 

3) kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoi-
tettu kaupparekisteri; 

4) säätiölaissa (    /    ) tarkoitettu säätiöre-
kisteri; 

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuo-
tettavasta tietopalvelusta annetussa laissa 
(453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjes-
telmä; 
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6) yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) 
tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                      

kuuta 20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 
 

14.  

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n 

1 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 988/2012, ja 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 259/2008, 504/2008, 525/2009, 

1500/2011 ja 988/2012, uusi 9 kohta seuraavasti: 
 

18 § 

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa omasta aloitteestaan verotustie-
toja verovelvollista koskevine tunnistetietoi-
neen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Finanssivalvonnalle väliaikaisesta pank-
kiverosta annetun lain (986/2012) 26 §:n 
3 momentissa tarkoitetun pankkiveron suorit-
tamisvelvollisuutta ja perusteita koskevan 

lausunnon antamista varten tarpeelliset vero-
tustiedot; 

9) Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöis-
tä sekä säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetuis-
ta lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, yhtei-
söistä ja säätiöistä sellaisia tietoja, joilla saat-
taa olla merkitystä säätiölain (    /    ) 14 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettua säätiövalvontaa var-
ten.” 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                       

kuuta 20  . 
————— 
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15.  

Laki 

harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin 

14 kohta, sellaisena kuin se laissa 1153/2013, ja  
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1153/2013, uusi 15 kohta seuraa-

vasti: 
 

6 § 

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
annetun lain (693/2006) ja joukkoliikenne-

lain (869/2009) mukaista liikenneluvan 
myöntämistä ja peruuttamista; 

15) säätiölain (    /    ) 14 luvun1 §:ssä sää-
dettyä valvontatehtävää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                              

kuuta 20  . 
————— 

 
Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2014  

 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 
 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 
 
 
 

3.  

Laki 

perintökaaren 19 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
lisätään perintökaaren (40/1965) 19 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 

209/1983, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Pesän osakkaan hakemuksesta oikeuden on 

päätettävä, että pesän omaisuus on luovutet-
tava pesänselvittäjän hallintoon, ja määrättävä 
joku pesänselvittäjänä pitämään huolta pesän 
hallinnosta. Jos joku on testamentissa määrät-
ty perillisten tai yleisjälkisäädöksen saajain 
sijasta testamentin toimeenpanijana pesää 
hallitsemaan, on määräys annettava myös hä-
nen hakemuksestaan. Sellaista määräystä voi 
niin ikään hakea erityisjälkisäädöksen saaja 
tai se, jolla on oikeus ajaa kannetta tarkoite-
määräyksen toteuttamisesta, milloin tämän 
harkitaan olevan tarpeen säädöksen tai mää-
räyksen täytäntöön saattamiseksi. Sama oike-
us on sillä, jolle perillinen tai yleisjälkisää-
döksen saaja on luovuttanut osuutensa pe-
sään. 

Hakemuksen voi tehdä myös sellainen 
avustukseen oikeutettu henkilö, joka ei ole 
kuolinpesän osakas, milloin tämän harkitaan 
olevan tarpeen avustusvaatimuksen toteutta-
miseksi. 

 
 
 
Jos testamentissa on sen toimeenpanijaa 

määräämättä pesän omaisuus erotettu pesän 
osakkaiden hallinnosta tai toimeenpanijaksi 

1 § 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hakemuksen voi tehdä myös säätiölain  
(    /    ) 2 luvun 7 §:ssä tarkoitettu testamen-
tin määräyksen toimeenpanija. 
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määrätty ei tehtävään ryhdy, antakoon oikeus 
1 momentissa tarkoitetun määräyksen sen ha-
kemuksesta, jonka oikeus on pesän selvityk-
sestä riippuvainen, tai saatuaan muutoin asi-
asta tiedon. 

Tämän pykälän mukainen päätös voi perus-
tua myös testamenttiin, joka ei ole saanut 
lainvoimaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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4.  

Laki 

yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/1993) 2 §:n 1 ja 2 momentti seuraavas-

ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys. Elinkeinonharjoittajalla 
tarkoitetaan tässä laissa myös ammatin taikka 
maatilatalouden tai kalastuksen harjoittajaa. 
 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(1607/1993) tarkoitettu luottolaitos; 
2) vakuutus- tai eläkelaitos; 
3) selvitystilassa oleva yhtiö tai osuuskunta. 

Talletuspankki voi kuitenkin olla saneeraus-
menettelyn kohteena niin kuin talletuspankin 
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä an-
netussa laissa (1509/2001) säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 § 

Soveltamisala 

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yk-
sityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, 
kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, 
asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa 
harjoittava yhdistys tai säätiö. Elinkeinon-
harjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa myös 
ammatin taikka maatilatalouden tai kalastuk-
sen harjoittajaa. 

Saneerausmenettelyn kohteena ei voi olla 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(121/2007) tarkoitettu luottolaitos; 
2) vakuutus- tai eläkelaitos; 
3) selvitystilassa oleva yhtiö, osuuskunta 

tai säätiö; talletuspankki voi kuitenkin olla 
saneerausmenettelyn kohteena niin kuin tal-
letuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyt-
tämisestä annetussa laissa (1509/2001) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 

 
 
 
 
 



 HE 166/2014 vp  
  

 

240

 

5.  

Laki 

tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan tilintarkastuslain (459/2007) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 1534/2009, seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 § 

Aluehallintoviraston velvollisuus määrätä ti-
lintarkastaja 

Aluehallintoviraston on ilmoituksesta mää-
rättävä yhteisölle tai säätiölle kelpoisuuseh-
dot täyttävä tilintarkastaja, jos: 

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain 
tai muun lain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoitet-
tua kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole 24 tai 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton; 
taikka 

3) yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiö-
sopimukseen otettua tilintarkastajien luku-
määrää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä 
on rikottu. 

Aluehallintoviraston on pyydettävä Kes-
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalta 
lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
riippumattomuutta koskevassa asiassa ennen 
sen ratkaisemista. 

Ilmoituksen saa edellä tässä pykälässä tar-
koitetuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. 
Hallitus, siihen verrattava toimielin tai yh-
tiömies on velvollinen tekemään ilmoituksen, 
jollei se, jolle tilintarkastajan valitseminen 
kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot 
täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvollisuus 
ei kuitenkaan koske kommandiittiyhtiön ää-
netöntä yhtiömiestä. 

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu mää-
räys annetaan, on kuultava yhteisön tai sääti-
ön hallitusta, siihen verrattavaa toimielintä tai 
yhtiömiehiä. Määräys voidaan panna täytän-
töön lainvoimaa vailla olevana. Määräys on 
voimassa siihen asti, kunnes yhteisölle tai 

9 § 

Viranomaisen velvollisuus määrätä tilintar-
kastaja 

Aluehallintoviraston on ilmoituksesta mää-
rättävä yhteisölle kelpoisuusehdot täyttävä ti-
lintarkastaja, jos: 

1) tilintarkastajaa ei ole valittu tämän lain 
tai muun lain mukaisesti; 

2) tilintarkastajalla ei ole 3 §:ssä tarkoitet-
tua kelpoisuutta tai tilintarkastaja ei ole 24 tai 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton; 
taikka 

3) yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai yhtiö-
sopimukseen otettua tilintarkastajien luku-
määrää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä 
on rikottu. 

Aluehallintoviraston on pyydettävä Kes-
kuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnal-
ta lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa riippumattomuutta koskevassa asiassa 
ennen sen ratkaisemista. 

Ilmoituksen saa edellä tässä pykälässä tar-
koitetuissa tapauksissa tehdä kuka tahansa. 
Hallitus, siihen verrattava toimielin tai yh-
tiömies on velvollinen tekemään ilmoituksen, 
jollei se, jolle tilintarkastajan valitseminen 
kuuluu, viivytyksettä valitse kelpoisuusehdot 
täyttävää tilintarkastajaa. Ilmoitusvelvolli-
suus ei kuitenkaan koske kommandiittiyhtiön 
äänetöntä yhtiömiestä. 

Ennen kuin tässä pykälässä tarkoitettu mää-
räys annetaan, on kuultava yhteisön hallitus-
ta, siihen verrattavaa toimielintä tai yhtiö-
miehiä. Määräys voidaan panna täytäntöön 
lainvoimaa vailla olevana. Määräys on voi-
massa siihen asti, kunnes yhteisölle on sääde-
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säätiölle on säädetyssä järjestyksessä valittu 
tilintarkastaja aluehallintoviraston määrää-
män tilintarkastajan tilalle. Määräystä ei voi-
da antaa sen jälkeen, kun kyseistä tilikautta 
koskeva tilinpäätös on vahvistettu ja sitä kos-
keva päätös on saanut lainvoiman. 

tyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja 
aluehallintoviraston määräämän tilintarkasta-
jan tilalle. Määräystä ei voida antaa sen jäl-
keen, kun kyseistä tilikautta koskeva tilinpää-
tös on vahvistettu ja sitä koskeva päätös on 
saanut lainvoiman. 

Edellä säädetyn estämättä Patentti- ja re-
kisterihallitus määrää säätiölle tilintarkasta-
jan tässä pykälässä tarkoitetuissa tapauksis-
sa. Tällöin tämän pykälän säännöksiä alue-
hallintovirastosta sovelletaan Patentti- ja re-
kisterihallitukseen ja säännöksiä yhteisöstä, 
sen hallituksesta, säännöistä ja yhtiöjärjes-
tyksestä sovelletaan säätiöön, sen hallituk-
seen ja sääntöihin.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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6.  

Laki 

yrityskiinnityslain 11 ja 27 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yrityskiinnityslain (634/1984) 11 §:n 2 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sellaisina 

kuin ne ovat, 11 §:n 2 momentti laissa 1493/2001 ja 27 §:n 2 momentti laissa 431/2013, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiinni-

tyksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön su-
lautuessa taikka osakeyhtiön tai osuuskunnan 
jakautuessa on voimassa, mitä asianomaista 
yhteisöä koskevassa laissa säädetään. 

11 § 

Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yrityskiinnityksen voimassaolosta ja kiin-

nityksen tuottamasta etuoikeudesta yhteisön 
tai säätiön sulautuessa taikka osakeyhtiön tai 
osuuskunnan jakautuessa on voimassa, mitä 
asianomaista yhteisöä tai säätiötä koskevassa 
laissa säädetään. 
 

 
27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka 
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, 
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekisteri-
lain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen 
vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa 
kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö 
tai osuuskunta on poistettu rekisteristä osake-
yhtiölain 20 luvun 2 §:n tai osuuskuntalain 
23 luvun 2 §:n perusteella. Ennen kuin kiinni-
tys poistetaan rekisteristä tässä momentissa 
tarkoitetusta syystä, rekisteriviranomaisen on 
varattava tiedossaan olevalle kiinnityksenhal-
tijalle tilaisuus tulla kuulluksi. 

27 § 

Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriviranomainen voi poistaa yritys-

kiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkei-
nonharjoittajaa koskevat merkinnät, jonka 
omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, 
poistetaan kaupparekisteristä kaupparekiste-
rilain (129/1979) 24 §:ssä tarkoitetulla taval-
la. Osakeyhtiön tai osuuskunnan omaisuuteen 
vahvistettu yrityskiinnitys voidaan poistaa 
kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö 
tai osuuskunta on poistettu rekisteristä osa-
keyhtiölain 20 luvun 2 §:n tai osuuskuntalain 
23 luvun 2 §:n perusteella. Säätiön omaisuu-
teen vahvistettu yrityskiinnitys voidaan pois-
taa kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun sää-
tiö on poistettu säätiörekisteristä säätiölain  
(    /    ) 12 luvun 2 §:n perusteella. Ennen 
kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä tässä 
momentissa tarkoitetusta syystä, rekisterivi-
ranomaisen on varattava tiedossaan olevalle 
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kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla kuulluksi.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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7.  

Laki 

säästöpankkilain 92 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan säästöpankkilain (1502/2001) 92 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

92 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätettäessä säästöpankin muuttamisesta 
säätiöksi samalla on hyväksyttävä säätiölain 
(109/1930) 1 §:ssä tarkoitettu säädekirja ja 
mainitun lain 2 §:ssä tarkoitetut säätiön sään-
nöt ja annettava mainitun lain 3 §:n mukainen 
säätiön perustamismääräys. 

Säästöpankki voi hakea rekisteriviranomai-
selta lupaa säästöpankin muuttamiseen sääti-
öksi. Rekisteriviranomaisen on annettava lupa 
säästöpankin muuttamiseen säätiöksi ja vah-
vistettava säätiön säännöt noudattaen, mitä 
säätiön perustamisluvasta ja sen sääntöjen 
vahvistamisesta säätiölaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

92 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Päätettäessä säästöpankin muuttamisesta 
säätiöksi samalla on hyväksyttävä säätiölain  
(    /    ) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu perusta-
miskirja ja 3 §:ssä tarkoitetut säätiön sään-
nöt. 
 

Säästöpankin on ilmoitettava rekisterivi-
ranomaiselle säästöpankin muuttamisesta 
säätiöksi siten kuin säätiölain 13 luvun 
2 §:ssä säädetään. Rekisteriviranomaisen on 
rekisteröitävä säätiö noudattaen, mitä maini-
tussa laissa säädetään säätiön rekisteröimi-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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9.  

Laki 

asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/1990) 26 b §:n 4 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 1608/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 b § 

Lunastussuorituksiin käytettävissä olevat va-
rat ja vastuu virheellisestä lunastussuorituk-

sesta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asumisoikeuksien lunastukseen on käy-

tetty varoja, joita tämän lain mukaan ei saa 
käyttää, on omistajayhteisön hallitus ja, jos 
varojen jakaminen perustuu virheelliseen ta-
seeseen, taseen vahvistamiseen taikka tarkas-
tamiseen osallistunut tilintarkastaja tilintar-
kastuslain (459/2007) 51 §:n mukaisesti vel-
vollinen korvaamaan omistajayhteisölle näin 
syntyneen vahingon. Rangaistuksesta osake-
yhtiörikoksesta säädetään osakeyhtiölain 
(624/2006) 25 luvun 1 §:ssä sekä asunto-
osakeyhtiörikoksesta ja -rikkomuksesta asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 27 luvun 1 ja 
2 §:ssä. Jos omistaja on asumisoikeusyhdis-
tys, sovelletaan lisäksi, mitä asumisoikeusyh-
distyksistä annetun lain 76 §:ssä säädetään. 
Rangaistuksesta asumisoikeusyhdistysrikko-
muksesta säädetään asumisoikeusyhdistyksis-
tä annetun lain 83 §:ssä. Jos omistaja on sää-
tiö, sovelletaan lisäksi, mitä säätiölain 
(109/1930) 12 a §:ssä säädetään. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 b § 

Lunastussuorituksiin käytettävissä olevat va-
rat ja vastuu virheellisestä lunastussuorituk-

sesta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos asumisoikeuksien lunastukseen on käy-

tetty varoja, joita tämän lain mukaan ei saa 
käyttää, on omistajayhteisön hallitus ja, jos 
varojen jakaminen perustuu virheelliseen ta-
seeseen, taseen vahvistamiseen taikka tarkas-
tamiseen osallistunut tilintarkastaja tilintar-
kastuslain (459/2007) 51 §:n mukaisesti vel-
vollinen korvaamaan omistajayhteisölle näin 
syntyneen vahingon. Rangaistuksesta osake-
yhtiörikoksesta säädetään osakeyhtiölain 
(624/2006) 25 luvun 1 §:ssä sekä asunto-
osakeyhtiörikoksesta ja -rikkomuksesta asun-
to-osakeyhtiölain (1599/2009) 27 luvun 1 ja 
2 §:ssä. Jos omistaja on asumisoikeusyhdis-
tys, sovelletaan lisäksi, mitä asumisoikeus-
yhdistyksistä annetun lain 76 §:ssä säädetään. 
Rangaistuksesta asumisoikeusyhdistysrik-
komuksesta säädetään asumisoikeusyhdis-
tyksistä annetun lain 83 §:ssä. Jos omistaja 
on säätiö, sovelletaan lisäksi, mitä säätiölain 
(    /    ) 8 luvun 1 §:ssä säädetään. Rangais-
tuksesta säätiörikoksesta ja -rikkomuksesta 
säädetään säätiölain 10 luvun 1 ja 2 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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10.  

Laki 

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain (578/2013) 2 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Tehtävät 

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, 
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-
laissa (109/1930) tarkoitettua säätiöiden val-
vontaa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja 
toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa näihin 
tehtäviin liittyviä tietopalveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Tehtävät 

Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee pa-
tenttia, integroidun piirin piirimallia, hyödyl-
lisyysmallioikeutta, mallioikeutta, tavara-
merkkiä, yrityskiinnitystä, kaupparekisteriä, 
yhdistysrekisteriä, säätiörekisteriä ja säätiö-
laissa (    /    ) tarkoitettua säätiöiden valvon-
taa, tilinpäätösasiakirjojen julkistamista ja 
toiminimeä koskevat asiat sekä tarjoaa näihin 
tehtäviin liittyviä tietopalveluja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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11.  

Laki 

ammattikorkeakoululain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 43 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

43 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimival-
taan kuuluvissa asioissa noudatetaan, mitä 
kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (734/1978) tai 
säätiölaissa (109/1930) säädetään. 

OsakeyhtiöL 734/1978 on kumottu Osake-
yhtiöL:lla 624/2006. Ks. L osakeyhtiölain 
voimaanpanosta 625/2006. 

43 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimival-
taan kuuluvissa asioissa noudatetaan, mitä 
kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (624/2006) tai 
säätiölaissa (    /    ) säädetään. 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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12.  

Laki 

yliopistolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yliopistolain (558/2009) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 414/2012, 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentin 1—12 kohdassa tarkoi-

tetut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitok-
sia (julkisoikeudelliset yliopistot). Aalto-yli-
opistoon ja Tampereen teknilliseen yliopis-
toon (säätiöyliopistot) sovelletaan tämän lain 
lisäksi säätiölakia (109/1930). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 2 momentin 1—12 kohdassa tarkoi-

tetut yliopistot ovat julkisoikeudellisia laitok-
sia (julkisoikeudelliset yliopistot). Aalto-yli-
opistoon ja Tampereen teknilliseen yliopis-
toon (säätiöyliopistot) sovelletaan tämän lain 
lisäksi säätiölakia (    /    ). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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13.  

Laki 

julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, 
muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) 10 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Tallennettujen tietojen hyödyntäminen 

Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrittä-
vä järjestämään toimintansa siten, että se 
käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tieto-
järjestelmiin talletettuja tietoja, jos viran-
omaisen toiminta edellyttää näiden tietojen 
käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat: 

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetussa 
laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojärjes-
telmä ja lain 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 koh-
dassa tarkoitetut tiedot; 

2) yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yh-
distysrekisteri; 

3) kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoi-
tettu kaupparekisteri; 

4) säätiölaissa (109/1930) tarkoitettu säätiö-
rekisteri; 

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuo-
tettavasta tietopalvelusta annetussa laissa 
(453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjes-
telmä; 

6) yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) 
tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Tallennettujen tietojen hyödyntäminen 

Julkisen hallinnon viranomaisen on pyrit-
tävä järjestämään toimintansa siten, että se 
käyttää tässä pykälässä tarkoitettuihin tieto-
järjestelmiin talletettuja tietoja, jos viran-
omaisen toiminta edellyttää näiden tietojen 
käyttöä. Näitä tietojärjestelmiä ovat: 

1) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekis-
terikeskuksen varmennepalveluista annetussa 
laissa (661/2009) tarkoitettu väestötietojär-
jestelmä ja lain 7 §:n 1 momentin 1, 2 ja 
6 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitettu yh-
distysrekisteri; 

3) kaupparekisterilaissa (129/1979) tarkoi-
tettu kaupparekisteri; 

4) säätiölaissa (    /    ) tarkoitettu säätiöre-
kisteri; 

5) kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuo-
tettavasta tietopalvelusta annetussa laissa 
(453/2002) tarkoitettu kiinteistötietojärjes-
telmä; 

6) yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) 
tarkoitettu yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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14.  

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n 

1 momentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 988/2012, ja 
lisätään 18 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 259/2008, 504/2008, 525/2009, 

1500/2011 ja 988/2012, uusi 9 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 § 

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitovelvollisuuden 
estämättä antaa omasta aloitteestaan verotus-
tietoja verovelvollista koskevine tunnistetie-
toineen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Finanssivalvonnalle väliaikaisesta pank-
kiverosta annetun lain (986/2012) 26 §:n 
3 momentissa tarkoitetun pankkiveron suorit-
tamisvelvollisuutta ja perusteita koskevan 
lausunnon antamista varten tarpeelliset vero-
tustiedot. 

L:lla 988/2012 lisätty 8 kohta tuli voimaan 
1.1.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Verohallinnon oikeus tietojen oma-
aloitteiseen antamiseen 

Verohallinto voi salassapitosäännösten es-
tämättä antaa omasta aloitteestaan verotustie-
toja verovelvollista koskevine tunnistetietoi-
neen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) Finanssivalvonnalle väliaikaisesta pank-
kiverosta annetun lain (986/2012) 26 §:n 
3 momentissa tarkoitetun pankkiveron suorit-
tamisvelvollisuutta ja perusteita koskevan 
lausunnon antamista varten tarpeelliset vero-
tustiedot; 
 
 

9) Patentti- ja rekisterihallitukselle sääti-
öistä sekä säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoite-
tuista lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, yh-
teisöistä ja säätiöistä sellaisia tietoja, joilla 
saattaa olla merkitystä säätiölain (    /    ) 
14 luvun 1 §:ssä tarkoitettua säätiövalvontaa 
varten.” 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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15.  

Laki 

harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentin 

14 kohta, sellaisena kuin se laissa 1153/2013, ja  
lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1153/2013, uusi 15 kohta seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
annetun lain (693/2006) ja joukkoliikennelain 
(869/2009) mukaista liikenneluvan myöntä-
mistä ja peruuttamista. 

6 § 

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus 

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
annetun lain (693/2006) ja joukkoliikenne-
lain (869/2009) mukaista liikenneluvan 
myöntämistä ja peruuttamista; 

15) säätiölain (    /    ) 14 luvun1 §:ssä sää-
dettyä valvontatehtävää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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Asetusluonnos 

 
 
 
 
 
 
 

Säätiöasetus  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään säätiölain (    /    ) 13 luvun 1 ja 22 §:n no-
jalla: 
 

1 § 
Säätiölaissa (    /    ) säädetyt ilmoitukset on 

tehtävä tarkoitusta varten vahvistetulla lo-
makkeella siten kuin siitä erikseen säätiölais-
sa ja yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) 
säädetään. Ilmoitukseen on oheistettava tar-
vittavat liitteet. 

 
2 § 

Patentti- ja rekisterihallitus, jäljempänä re-
kisteriviranomainen, pitää päiväkirjaa saapu-
neista ilmoituksista ja tiedonannoista. Päivä-
kirjaan, joka on julkinen, on merkittävä sää-
tiön nimi, diaarinumero, saapumispäivä, vä-
lipäätökset tai muut välitoimenpiteet sekä re-
kisteröinnin päivämäärä. 

 
3 § 

Jos ilmoitus on tehty säädetyssä järjestyk-
sessä eikä rekisteröimiselle ole muutakaan 
estettä, on ilmoituksessa mainitut asiat mer-
kittävä rekisteriin. 

 
4 § 

Säätiöt on merkittävä rekisteriin juoksevin 
numeroin siinä järjestyksessä, jossa ne on 
hyväksytty rekisteröitäviksi. Säätiöitä koske-
vat muutosilmoituksessa mainitut seikat ja 
sääntöjen ennakkotarkastukset merkitään re-
kisteriin säätiön numeron kohdalle. Rekiste-
riin merkitään lisäksi rekisteröinnin päivä-
määrä. 

Rekisterimerkinnät on julkistettava niin, et-
tä julkistettuihin tietoihin voidaan tutustua 
aikajärjestyksessä sähköisen keskusjärjestel-
män kautta. 

 

5 § 
Aputoiminimi on merkittävä rekisteriin 

asianomaisen säätiön nimen kohdalle, jolloin 
on mainittava se toiminnan osa, jota aputoi-
minimi koskee. 

Sulautumista koskevien ilmoitusten perus-
teella tehdään merkinnät rekisteriin sekä su-
lautuvan että vastaanottavan säätiön kohdal-
le. 

 
6 § 

Rekisteriviranomaisen on pidettävä rekiste-
riin merkityistä säätiöiden nimistä, niiden 
erikielisistä ilmaisuista sekä aputoiminimistä 
aakkosellista luetteloa. Luetteloon on tehtävä 
merkintä säätiön perusilmoituksesta, muutos-
ilmoituksista, sääntöjen ennakkotarkastuk-
sesta, muista säätiölain nojalla rekisteriviran-
omaiselle tehdyistä hakemuksista ja ilmoi-
tuksista sekä niiden johdosta annetuista re-
kisteriviranomaisen päätöksistä. Luetteloon 
on tehtävä merkintä myös säätiölain 5 luvun 
5 §:n ja 14 luvun 2, 3 ja 6 §:n nojalla rekiste-
riviranomaiselle toimitetuista asiakirjoista 
sekä lain 14 luvussa tarkoitetuista viranomai-
sen toimenpiteistä.  

Rekisteristä poistetuista säätiöistä on pidet-
tävä erillistä aakkosellista hakemistoa. 

 
7 § 

Rekisteriin merkittyä säätiötä koskevista 
asiakirjoista on tehtävä erityinen asiakirja-
vihko, joka varustetaan säätiön rekisterinu-
merolla. Vihkoon on yhdistettävä muutosil-
moitukset ja muut kuin 8 §:ssä tarkoitetut 
säätiötä koskevat asiakirjat. 
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Sääntöjen ennakkotarkastusta koskeva ha-
kemus liitteineen ja ennakkotarkastuksesta 
annettu päätös säilytetään kaksi vuotta pää-
töksen antamisesta. Jos säätiö tämän ajan ku-
luessa tehdyn perusilmoituksen johdosta 
merkitään rekisteriin, mainitut asiakirjat liite-
tään 1 momentissa tarkoitettuun asiakirjavih-
koon. Asiakirjavihkoon liitetään myös suori-
tettua sääntöjen muutoksen ennakkotarkas-
tusta koskevat asiakirjat. 

 
8 § 

Rekisteriviranomaiselle toimitetuista tilin-
päätösasiakirjoista, toiminta- ja tilintarkas-
tuskertomuksista sekä säätiön valvontaa var-
ten hankituista ja saaduista muista selvityk-
sistä on muodostettava erillinen asiakirjavih-
ko, joka varustetaan säätiön rekisterinume-
rolla.  

 
9 § 

Säätiön perusilmoitukseen on liitettävä pe-
rustamiskirja alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, selvitys 
siitä että testamentti on saanut lainvoiman 
sekä säätiölain 13 luvun 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan vakuutus ja tilintarkastajan lausunto. 
Tarvittaessa ilmoitukseen on liitettävä selvi-
tys säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston 
jäsenten, mainittujen toimielinten varajäse-
nen ja puheenjohtajan, säätiön toimitusjohta-
jan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä säätiön 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valin-
nasta sekä selvitys edustamisoikeuden anta-
misesta. 

Haettaessa poikkeusta säätiölain 3 luvun 
10 §:n 3 momentissa tai 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta vaatimuksista on hakemuksessa 
ilmoitettava sen perusteena olevat seikat. Jos 
hakemus koskee tiettyä henkilöä, on hake-
muksessa ilmoitettava henkilön henkilötie-
dot.  

Jos rekisteriviranomainen on antanut sää-
tiölain 3 luvun 10 §:n 3 momentissa tai 
17 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan, il-
moitukseen on liitettävä selvitys luvan anta-
misesta. 

 
10 § 

Muutosilmoituksessa on selvästi mainittava 
säätiölain 13 luvun 6 §:n mukaan rekisteriin 

merkittävä asia, ja ilmoitukseen on liitettävä 
oikeaksi todistettu jäljennös siitä päätöksestä, 
johon muutos perustuu. Mitä edellä on sää-
detty perusilmoitukseen oheistettavista liit-
teistä, koskee soveltuvin osin myös muutos-
ilmoituksen liitteitä. 

 
11 § 

Sähköisessä ilmoitusmenettelyssä on tässä 
asetuksessa ilmoituksen liitteeksi oheistetta-
vaksi säädettyjen alkuperäisten asiakirjojen 
asemasta liitettävä ilmoitukseen asiakirjasta 
skannattu kuva tai sähköisesti allekirjoitettu 
asiakirja. 

 
12 § 

Säätiölain sulautumista koskevissa sään-
nöksissä määrätyt säätiöiden ilmoitukset re-
kisteriviranomaiselle on tehtävä vastaanotta-
van ja jokaisen sulautuvan säätiön yhteisellä 
ilmoituksella, jollei säätiölaissa toisin sääde-
tä. 

Jos sulautuminen sulautumissuunnitelman 
rekisteröinnin jälkeen raukeaa, on sulautuvan 
säätiön tehtävä tästä muutosilmoitus. 

Sulautumisen yhteydessä vastaanottavaa 
säätiötä koskeva muutosilmoitus tai perustet-
tavaa uutta säätiötä koskeva perusilmoitus on 
tehtävä samanaikaisesti sulautumisen täytän-
töönpanosta tehtävän muutosilmoituksen 
kanssa. 

 
13 § 

Mitä 10 §:ssä on säädetty muutosilmoituk-
sesta ja siihen liitettävästä selvityksestä, kos-
kee soveltuvin osin myös muita rekisterivi-
ranomaiselle tehtäviä ilmoituksia. 

 
14 § 

Selvitystilaan asettamista koskevassa il-
moituksessa on mainittava selvitystä toimit-
tamaan valittujen tai määrättyjen henkilöiden 
henkilötiedot. Niin ikään on mainittava, kuka 
tai ketkä kirjoittavat toiminimen selvitystilan 
aikana. 

 
 

15 § 
Päätöksessä, jolla säätiö poistetaan rekiste-

ristä, on määrättävä säätiön kirjanpitoaineis-
ton ja tärkeimpien asiakirjojen säilyttämises-
tä. 
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Säätiön purkamisesta säätiörekisteriin teh-
tävään ilmoitukseen on liitettävä selvitys 
purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä 
lopputilinpäätös tai lopputilitys. 

 
16 § 

Rekisteriviranomaisella on sen lisäksi, mitä 
edellä on sanottu, oikeus vaatia ilmoituksen 
antajalta muutakin tarpeellista selvitystä il-
moituksen lainmukaisuudesta tai ilmoitetun 
seikan oikeellisuudesta. 

 
17 § 

Rekisteriviranomainen antaa säädettyä 
maksua vastaan todistuksia ja otteita säätiö-
rekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä 
hallussaan olevista asiakirjoista, lukuun ot-
tamatta säätiölain 5 luvun 5 §:ssä ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 24 §:ssä tarkoitettuja salassa 
pidettäviä tietoja ja asiakirjoja. Jäljennöksiä 
rekisteriviranomaisen hallussa olevista sääti-

ön asiakirjoista on pyydettäessä annettava 
sähköisessä muodossa. Mikäli asiakirjan 
toimittamisesta rekisteriviranomaiselle on 
kulunut kymmenen vuotta asiakirjan jäljen-
nöksen saamista koskevan pyynnön esittämi-
seen mennessä, jäljennöstä ei tarvitse antaa 
sähköisessä muodossa. 

Rekisteriviranomainen voi luovuttaa tietoja 
säätiörekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja 
siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakir-
joista myös kirjallisena poimintana, teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muussa koneelli-
sesti käsiteltävässä muodossa. 

Säätiörekisteristä annettava automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja 
voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on 
oltava maininta asiakirjassa. 

 
 

18 § 
Tämä asetus tulee voimaan    päivänä         

kuuta 20  . 
————— 
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