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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
Pitääkö kokouskutsussa mainita, että kokouksessa käsitellään sääntömuutosta?
Kyllä. Kokouskutsussa pitää ilmoittaa, että siinä käsitellään sääntömuutosta. Esimerkiksi näin:
”Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n määräämät asiat sekä yhdistyksen uusien sääntöjen
hyväksyminen. Esityslista jaetaan kokouksessa.”
Emme muistaneet ilmoittaa sääntömuutosta kokouskutsussa. Mitä nyt?
Näin toimien kokousta ei ole kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti, ja kokous ei ole päätösvaltainen. Jos
vuosikokouksen alkuun on noin 2 viikkoa aikaa, kun virhe kutsussa huomataan, tulee jäsenille lähettä
uusi kokouskutsu, jossa sääntömuutosasia on mainittu. Tiedot käsiteltävistä asioista pitää olla jäsenillä
viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää vuosikokouksessa päätetyllä tavalla. Tällöin kokous on
päätösvaltainen.
Toinen vaihtoehto on pitää ylimääräinen kokous, jossa sääntömuutos käsitellään. Ylimääräisen
kokouksen ohje:
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/vuosikokousjarjestelyt/
Pitääkö kaikkien yhdistysten hyväksyä mallisäännöt ja tehdä ilmoitus patentti ja
rekisterihallitukseen?
Kyllä. Yhdistysten on hyväksyttävä mallisäännöt viimeistään syyskokouksessa 2020 ja ilmoitettava
muutoksesta Patentti ja -rekisterihallitukseen.
Mitä muutos maksaa ja voiko sen tehdä myös sähköisesti?
Sähköinen ilmoittanminen on nyt suositeltavaa ja se maksaa 50€. Ilmoittamisen voi tehdä myös
paperilolakkeella, mutta tällöin hinta on 180€.
Voiko samalle tehdä muita muutoksia PRH:n rekisteriin?
Kyllä voi, mutta jokainen muutos maksaa erikseen. Ne eivät sisälly 50 tai 180€ maksuun. Muut
muutokset kannattaa tehdä sähköisesti, sillä näin se on halvempaa.

•
•

Mistä löydän PRH:n lomakkeeseen tarvittavan diaarinumeron ja ennakkotarkastuspäivämäärän?
Säänöt on ennakkotarkastettu 28.2.2019.
Diaarinumerot
Yksi vuosikokous – uusi diaarinumero 2020/529215Y
Kaksi vuosikokousta – uusi diaarinumero 2020/529216Y
Kuka voi allekirjoittaa PRH:n ilmoituslomakkeen?
Ilmoituksen allekirjoittaa lähtökohtaisesti puheenjohtaja, jos hän on jostain syystä estynyt voi lomakkeen
allekirjoittaa yhdistysrekisteriin ilmoitettu hallituksen jäsen.
Mihin osoitteeseen lähetän sääntömuutosilmoituksen ja mitä siihen pitää laittaa liitteeksi?
Postitusosoite:
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
Verohallinto, Yritystietojärjestelmä
PL 2000
00231 Helsinki
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Ilmoituksen liitteet:
- Täytetty sääntömuutosilmoituslomake Y4a ja 19A (ovat samassa tiedostossa peräkkäin)
- Muutetut säännöt kokonaisuudessaan
- Kuitti tai jäljennös suoritetusta maksusta
- Valtakirja, jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen
- Paperi-ilmoitus tulee lähettää viikon kuluessa maksamisesta, jotta ilmoituksen käsittely ei viivästy.
Mistä löydän tarvittavat ohjeet ja lomakkeet?
Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät Muutosilmoitusohjeet yhdistysrekisteriin otsikon alta
https://www.martat.fi/saantouudistus/
Mitä kohtia täytän mallisäännöissä?
Mallisäännöissä täytetään ainoastaan yhdistyksen nimi ja kotipaikka.
1. §
Yhdistyksen nimi on ________________. Sen kotipaikka on _______________, ja se kuuluu jäsenenä
asianomaiseen marttapiiriin.
Eikö marttapiiriä enää ilmoiteta erikseen kohdassa Nimi, kotipaikka ja alue?
Ei, sillä mallisäännöissä tämä on korvattu sanoilla asianomaiseen piiriin.
Voiko mallisääntöjä muuttaa yhdistyksissä?
Tarkoitus on, että ennakkotarkastetut mallisäännöt hyväksytään sellaisenaan.
Uusissa säännöissä voidaan valita hallitukseen myös muita, kuin varsinaisia jäseniä. Mitä tämä
tarkoittaa käytännössä?
Yhdistyksen hallituksen jäsenen ei tosiaan tarvitse uusien sääntöjen mukaan olla ollenkaan yhdistyksen
tai minkään toisenkaan marttayhdistyksen jäsen. Yhdistyksen jäsenet voivat valita hallitukseen kenet
haluavat yhdistyslain säännökset huomioon ottaen. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen ja muiden
hallituksen jäsenten tulee olla 15 vuotta täyttäneitä.
Voiko hallitus muodostua pelkästään toissijaisista jäsenistä?
Kyllä voi.
Onko toissijaisella jäsenellä äänioikeus yhdistyksen hallituksessa?
Kyllä on.
Onko niin, että hallituksen jäsenenä toissijaisella jäsenellä ei edelleenkään ole vuosikokouksessa
äänioikeutta?
Juuri näin eli ei ole. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin yhdistyksen varsinaisella jäsenellä,
kunniajäsenellä, seniorijäsenellä sekä yli 15-vuotiaalla perheenjäsenellä ja nuorisojäsenellä sekä puheettä äänivalta.
Valitseeko hallitus edelleen vuosikokousedustajat piirin kokouksiin?
Kyllä
Mitä tapahtuu, jos yhdistys ei hyväksy uusia sääntöjä kokouksessaan ja/tai tee ilmoitusta
yhdistysrekisteriin? Tässä tapauksessa yhdistys jatkaa vanhoilla säännöillä ja piiri päättää erotetaanko
yhdistys piiristä. Piirien säännöissä sanotaan, että yhdistysten sääntöjen tulee olla mallisääntöjen
mukaiset. Vanhoilla säännöillä toimiessaan yhdistys ei saa käyttää hyväkseen uusien sääntöjen
mukanaan tuomia helpotuksia.
Vaikuttaako sääntöuudistus jäsenlajeihin heti?
Jäsenlajit muutetaan jäsenrekisterijärjestelmässä vastaamaan uusia sääntöjä 1.1.2021 alkaen. Myös
jäsenmaksut muuttuvat tällöin uusien jäsenlajien mukaisiksi.
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Vanhoissa säännöissä sanotaan, hallituksen on jätettävä edellisen vuoden tilit ja yhdistyksen
hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa
ennen vuosikokousta. Sääntöjen muutosluonnoksessa tämä kohta on kokonaan vedetty yli. Eli
onko vanha sääntö vielä voimassa?
Ei ole voimassa. Hallitus voi ja sen tulee hoitaa tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja tarkastamisen
haluamassaan ja tarkastajien kanssa sopimassaan aikataulussa niin, että ne ehditään saada
asianmukaisesti vuosikokouksen päätettäväksi.
Vaikuttaako sääntöuudistus toimintaryhmiin?
Toimintaryhmät toteuttavat yhdistyksen antamia ohjeita. Tämä sääntöuudistus ei vaikuta toimintaryhmiin
koska ne eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä vaan osa sitä.
Miten hallituksen jäsenet valitaan siirryttäessä yhden vuosikokouksen malliin?
Puheenjohtajan valinta ja kaudet
Piirin / yhdistyksen nykysäännöillä hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen toimikausi on kaksi
kalenterivuotta. Jos piiri / yhdistys siirtyy ottaa yhden kokouksen mallin mukaiset säännöt käyttöön,
silloin toimikausi on kaksi vuotta kokouksesta kokoukseen.
Sääntömuutostilanteessa syyskokouksessa valittavan hallituksen puheenjohtajan toimikausi alkaa
1.1.20xx ja jatkuu siitä kaksi vuotta + seuraavaan vuosikokoukseen asti (yleensä huhtikuussa piireissä ja
helmi-maaliskuussa yhdistyksissä). Tällöin toimikausi tulee olemaan hieman yli 2 vuotta. Tämä on syytä
kertoa jo esityslistassa ja tietysti myös valintapäätöksessä.
Jos puheenjohtaja on valittu jo vuotta aiemmin, hänen kauttaan pidennetään syyskokouksen päätöksellä
vielä alkuperäistä kautta seuraavan kevään verran riippumatta siitä, vaikka hänellä tulisivat jo
puheenjohtajakaudet täyteen.
Jäsenten valinta ja kaudet
Erovuoroisten tilalle valittavat hallituksen jäsenet aloittavat toimikautensa samaten 1.1.20xx ja heidän
toimikautensa jatkuu 2 v + seuraavaan vuosikokoukseen asti.
Vuotta aiemmin valittujen eli ei-erovuorossa olevien hallituksen jäsenten toimikausi on alkanut 1.1.20xx
ja niitä jatketaan myös seuraavaan vuosikokoukseen saakka
Onko uutta painettua sääntökirjaa saatavilla?
Ei ole. Säännöt pitää yhdistyksen tulostaa itse sivuiltamme.
Mistä saan lisätietoa sääntöuudistuksesta?
Voit lähettää kysymyksen osoitteeseen: anna-maija.palosuo@martat.fi
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