Paikallisyhdistysten mallisäännöt
Muutokset 2013 perusteluineen

Sääntöuudistus pähkinän kuoressa
Puolueen säännöt uudistettu 2012
Paikallisyhdistykset ja piirit syksyllä 2013
Kunnallisjärjestöjen säännöt keväällä 2014
Tehty uuden yhdistyslain antamat
muutosmahdollisuudet
• Nykyaikaistettu termejä
• Yhdenmukaistettu säännöt puolueen kanssa
• Kirjattu olemassa olevat käytännöt
•
•
•
•

Sääntöjen rakenne
• PRH ei hyväksy enää aiemmissa säännöissä
olleita vaihtoehtoja. Näin ollen nyt tulee
käyttöön kahdet eri säännöt, joista yhdistys
valitsee toiset.
• Vaihtoehdot ovat: kaksi kokousta vuodessa ja
yksi kokous vuodessa.
• Tässä esityksessä muutokset on esitelty
molempiin vaihtoehtoihin samalla.

Seuraavassa muuttuneet pykälät
• Alleviivatut korvattavaa tai poistettavaa
• Uusi muotoilu punaisella
• Kommentit sinisellä

§2 Tarkoitus
•

•

•

•

•

•

•

Suomen itsenäisyyden lujittaminen sekä
yksityisen ihmisen vapauteen ja turvallisuuteen
perustuvan kansanvaltaisen valtio- ja
oikeusjärjestyksen turvaaminen ja kehittäminen,
isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen sekä
suomalaista yhteiskuntaa rakentavien arvojen
kuten kristillisen vakaumuksen,
yhteiskunnallisen vastuuntunnon ja terveen
perhe-elämän ylläpitäminen ja vahvistaminen,
kansallisen sivistyksen kehittäminen ja
koulutuksen sekä kulttuurin tason jatkuva
kohottaminen,
markkinatalouteen ja yrittäjyyteen perustuvan
taloudellisen toiminnan edistäminen ja
kansainvälisen kilpailukykymme lisääminen,
sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin
kohottaminen sekä ihmisen elinympäristöstä
huolehtiminen,
kansainväliseen yhteistoimintaan osallistuminen
olojen kohentamiseksi ja rauhan säilyttämiseksi
koko maailmassa.

•
•

Muutettu vastaaman puolueen vastaavaa sääntökohtaa:
-Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen
ymmärryksen lisääminen kansainvälistä
oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta
vuorovaikutusta edistämällä,
- isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja
vahvistaminen,
- yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja
sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen
ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden
laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen
vakaumuksen edistäminen, - yksilöllisen
mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten
tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten
perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen
moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan
kansanvaltaisen
yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
- edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen
perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää
sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti
kestävää kehitystä maailmassa.

§8 Kokousten ajankohta
• Ylimääräinen kokous pidetään milloin
yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai
milloin vähintään 1/10 yhdistyksen
varsinaisista äänivaltaisista jäsenistä sitä
kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian
käsittelyä varten pyytää.

Pyrkimystensä toteuttamiseksi yhdistys
valmistelee ja hoitaa valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa
harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä
edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa, suorittaa jäsenhankintaa sekä järjestää
kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia
muodostaa erityisaloja varten rekisteröimättömiä kerhoja sekä alueellisella pohjalla
toimivia rekisteröimättömiä osastoja järjestää teematoimintaa.

Korvattu nykyaikaisemmalla termillä.

§3 Toiminnan laatu
•
•
•

•

•

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
omistaa ja hallitsee toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä osakkeita, harjoittaa
ravintolaliikettä ja kioskikauppaa, elokuva- ja kustannustoimintaa ja muistoesineiden myyntiä
sekä järjestää arpajaisia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys
1) kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
2) harjoittaa seuraavaa taloudellista toimintaa:
- omistaa, hallitsee ja vuokraa kiinteistöjä sekä osakkeita,
- järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
- harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa,
- harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelujen myynti- ja
vuokraustoimintaa,
- harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa,
Listaus yhdenmukaistettu puolueen sääntöjen kanssa (pl. Koulutus ja tarkoituksen
toteuttaminen lisätty)

§6 Jäsenmaksu
• Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa puolueelle ja
yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous TAI
varsinainen kokous yhdistyksen osalta ja puoluevaltuusto puolueen osalta
seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa.
• Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua
yhdistykselle. Yhdistys on kuitenkin velvollinen maksamaan puolueelle
jäsenmaksun heidänkin osaltaan.

• Yhdenmukaistettu puolueen jäsenmaksukäytäntöön sekä
lisätty varsinaisen kokouksen termi.

§9 Kokouksen koollekutsuminen
• Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan
määrää hallitus. Kokouskutsu on julkaistava
yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomatai paikallislehdessä tai lähetettävä kirjallisesti
postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä
apuvälinettä käyttäen yhdistyksen jäsenille vähintään
yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
• Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan
yhteystietoon.
Mahdollistaa koolle kutsumisen esim. sähköpostilla

§10 Päätöksenteko kokouksessa
•

•

•

Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli
näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni.
Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli
ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa
ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä
enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden.
Vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin
vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on vain jäsenmaksunsa maksaneella
yhdistyksen jäsenellä.

• Yhdenmukaistettu puolueen sääntöjen kanssa.

§11 Yhdistyksen kokouksen asiat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevätkokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat,
todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
käsitellään hallituksen toimintavuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto
sekä vahvistetaan tilinpäätös
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin,
puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen
kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä
selostus poliittisesta tilanteesta

Mahdollistetaan toiminnantarkastajan valinta uuden lain mukaisesti. Termit
korjattu pykälän jokaisessa kohdassa.

§11 Yhdistyksen kokouksen asiat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syyskokouksessa
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat
todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
vahvistetaan kokouksen työjärjestys
käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
päätetään tilintarkastajien toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista
määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja
käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille
varamiehet näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.
valitaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen muut jäsenet
käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
kuullaan poliittinen tilannekatsaus

§11 Yhdistyksen kokouksen asiat
• Kokouksessa
• valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja
ääntenlaskijat,
• todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
• vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
• käsitellään hallituksen toimintavuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta
• käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien toiminnantarkastajien tai
tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille
• käsitellään toimintasuunnitelma
• päätetään tilintarkastajien toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan
palkkioista

§11 Yhdistyksen kokouksen asiat
•
•
•
•
•
•

•

•

määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja
käsitellään talousarvio
valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille
varamiehet näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.
valitaan hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen muut jäsenet
käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin,
piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on
oikeus nimetä edustajansa
käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta
edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön
kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta)

§12 Hallituksen jäsenet
• PRH kehoittanut poistamaan vaihtoehdon
kuudesta maksimikaudesta.
• Poistettu PRH pyynnöstä vaihtoehdot
toimikausille.
• Kahden kokouksen yhdistyksessä toimikausi
on kalenterivuosi ja yhden kokouksen
toimikausi alkaa valinnasta.

§14 Hallituksen koolle kutsuminen
• Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti postitse tai tietoliikenneyhteyttä
tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen hallituksen jäsenille vähintään
yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä
käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa.
• Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.
• Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.

• Sama kuin §9. Lisäksi tarkennettu hallituksen mahdollisuutta
pitää kokous esim. sähköposti- tai puhelinkokouksena.

§19 Hallituksen tehtävät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:
johtaa yhdistyksen toimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten
päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista,
valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
valmistella ja ohjata valtiollista, kunnallista ja muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen
ohjeiden mukaisesti,
päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet
järjestää kokouksia, kursseja, juhla-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella,
8)
valvoa ja ohjata osastojen ja kerhojen toimintaa teematoimintaa.
pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja yhdistyksen
jäsenluettelosta puolueelle, piirille ja kunnallisjärjestölle
pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin muihin puolueen jäsenyhdistyksiin sekä kokoomuslaisiin
luottamushenkilöihin
huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin
valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.

• Johdettu §3 muutoksesta

§21 Toiminta- ja tilivuosi
• Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille tai
tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa kuukautta
ennen yhdistyksen kevätkokousta (TAI varsinaista kokousta) ja
ne on palautettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen
yhdistyksen kevätkokousta (TAI varsinaista kokousta).
Taloudenhoitajan tulee olla läsnä tilintarkastuksessa.

§11 johtuva muutos

§21 Luottamus ja toimihenkilöt
• Poistettu PRH vaatimuksesta vaihtoehdot.
• Valittu: Luottamus ja toimihenkilöiksi voidaan
valita vain puolueen jäsenyhdistyksen jäseniä.

§22 Luottamus- ja toimihenkilöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sihteerin tehtävänä on
1) yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja yhdistyksen
kokouksissa esille tulevat asiat
2) panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan yhdistyksen kokousten
päätökset
3) pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
4) pitää toimintatilastoa
5) laatia ehdotukset yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä seuraavan vuoden
toimintasuunnitelmaksi
6) tehdä määräaikaisaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot kunnallisjärjestölle, piirille ja
puolueelle
7) hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat
8) vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston jäsenkortiston ja käsikirjaston hoidosta ja ja
hallituksen toimeksiannosta jäsenrekisterin hoidosta.
9) toimittaa tiedotusvälineille tietoja yhdistyksen toiminnasta
10) pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.

Nykyaikaistettu termejä.

