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Yhdistyslaki uudistuu
• Yhdistyslain uudistaminen on ollut käynnissä jo toista vuotta
• Korona vaikutti osin uudistustarpeeseen (etäosallistuminen)
• Muut lakiuudistukset menneet edelle ja maailman tapahtumat vetäneet 

pidemmän korren (16/22, 23/22, 09/22, ?…)
• Todennäköisiä uudistuksia (mm.):

• Etäosallistuminen mahdolliseksi hallituksen päätöksellä (on jo nyt HY:sissä) 
• 100%:nen etäkokous mahdolliseksi
• Jäseneksi ottaminen voidaan delegoida jollekin taholle/toimijalle
• Mahdollistetaan uusia äänestyskäytäntöjä
• Yhdistykselle mahdollisuus toimitusjohtaja-elimelle
• Yhdistysten yhdistämistä helpotetaan
• Pienille yhdistyksille kevennetty kirjanpito mahdolliseksi
• Uumoiltu ns. toimintaryhmä ei toteutumassa



Näkymistä / Järjestötoiminta

• Vuoden 2022 avustustaso Hengitysliiton järjestötoiminnalle oli ennakoidun ja suunnitellun 
mukainen (noin 1,8 M€)

• Valtion järjestötoiminnalle myöntämät avustuksen ovat menossa osaksi valtion menoja ja 
budjettia

• Veikkauksen voittovarat ovat menossa osaksi valtion yleiskatteellisia tuloja => kytkös kulttuuri-, 
liikunta-, nuoriso- ja sote-järjestöjen rahoitukseen katkaistaan

• Avustussummaan on tulossa laskua muutaman seuraavan vuoden aikana asteittain (1001M€ => 
975M€ vuoteen 2026 mennessä)

• Avustuskohteet ”altistuvat” jatkossa politikan vaihteluille;
• Avustusmekanismia ja perusteita uudistetaan ja siinä rinnalla valmistellaan uusi sähköinen 

alusta, jossa on kaikille valtion myöntämille avustuksille yhteiset kanavat hakea, seurata, 
myöntää avustuksia (käytössä tn vuoden 2024 avustuksia haettaessa)
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Näkymistä / Järjestötoiminta

• Jäsenmäärän lasku pienentää jäsenmaksutuottoja (2021 n. 270 000€)
• Liiton asema muuttumassa STEA:n näkökulmasta todennäköisesti ns. 

varakkaaksi järjestöksi, josta voi seurata omavastuuosuuksia hankkeisiin 
sekä yleisavustuksen pieneneminen

=> Oman rahan hankinta korostuu jatkossa
• Varainkeräyksen pari hyvää koronavuotta eivät automaattisesti jatku 

(2021 tuotto n. 200 000€)
• Yhteistyötahojen ja sponsoroinnin kautta saatavasta rahasta on kova 

kilpailu



Mahdollisuuksia / Järjestötoiminta 
• Kannattajajäsenyys henkilöille ja yrityksille (vaatii lisäpanostusta; tulos epävarma)
• Varainhankinnan markkinointi (vaatii lisäinvestointeja; tulos epävarma)

⇒Merkittävää ja omalla tekemisellä toteutettavaa toimintaeurojen turvaamista voidaan tehdä 
kiinteistökehityksen eri muotojen avulla:

- Asunnot (vuokraus, myynti, rakentaminen, …)
- Toimitilat (vuokraus, myynti, rakentaminen, …)
- Tontit (tonttivuokrat)
- Kaavoitus (monipuolista kaavakehitystä potentiaalisilla paikoilla)
ja
- Olemassa olevien ja investoitavien koulutilojen ylläpito, vuokra ja arvon säilyttäminen
⇒Tekijänä ja toteuttajana on Hengitysliitto ry:n Kiinteistöpalvelut
⇒Valtuutus toimia liittovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti
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Hengitysliitto, yhteiset palvelut
hengitysliitto.fi/hengitysliitto-kokonaisuus
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