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Taustaa

• Järjestödemokratian ydin ovat yhdistyksen säännöt, jotka 
määrittelevät toiminnan ja joita jäsenistön on noudatettava

• Klubeissa on käytössä sääntöjä eri aikakausilta

• Aikaisemmat sääntöversiot voivat ehkä hankaloittaa klubin 
toimintaa

- esim. hallitukseen on vaikea saada jäseniä, koska hallituspaikkoja on 
paljon verrattuna klubin jäsenmäärään tai hallituksen jäsenmäärä 
nykyoloissa ei ole tarkoituksenmukainen klubin toiminnan kannalta

• Koronapandemia toi esille mm. etäyhteyksien tarpeen kokouksissa
- etäyhteyttä ei voi käyttää ellei klubin säännöissä ole tästä mainintaa
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Rekisteröity yhdistys PRH:ssa

• PRH:lle pitäisi olla ilmoitettu yhdistyksen toimihenkilöt

• Yhdistyksen puheenjohtajan (presidentti) suomi.fi 
tunnistautumisen kautta voidaan hoitaa sähköisesti 
yhdistyksen asioita PRH:n palvelussa

• https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

• https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html
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Sääntöjen päivitysprosessi 1

• Tarkastetaan klubin voimassa olevien sääntöjen sisältö
- klubin hallitus toteuttaa
- tarvittaessa tilataan säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 

yhdistysrekisterin sähköisestä tietopalvelusta 
• maksullinen

• Todetaan sääntöjen päivitystarve
- hallitus käsittelee tarkastustyön lopputuloksen ja esittää 

päivittämistä klubikokoukselle
• samalla tarkastetaan voimassa olevista säännöistä sääntöjen muuttamista 

koskevan pykälän sisältö
• missä päätös tehdään ja mikä on määräenemmistö

- klubikokous päättää sääntöjen päivitystyöstä ja antaa valtuudet 
hallitukselle toteuttaa työ (luonnos päivitetyiksi säännöiksi)
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Sääntöjen päivitysprosessi 2

• Sääntöjen päivitystyö
- klubikokouksen päätöksen perusteella hallitus voi antaa työn yksittäiselle 

jäsenelle tai työryhmälle tai tekee sen itse

- päivitystyössä on huomioitava yhdistyslain säännökset sisällön osalta

• ei saa olla ristiriidassa lain kanssa

- työhön on käytettävissä Suomen Lions-liiton julkaisemat klubin 
mallisäännöt 2020 (esitelty myöhemmin)

• Luonnos päivitetyiksi säännöiksi 
- hallitus käsittelee luonnoksen ja esittää päivittämistä klubikokoukselle

- klubikokous hyväksyy luonnoksen voimassa olevien sääntöjen 
sääntömuutospykälän mukaisesti joko hallituksen esityksen mukaisesti tai 
muutettuna
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Sääntöjen päivitysprosessi 3

• Sääntöjen rekisteröinti

- klubikokouksen hyväksymät säännöt on rekisteröitävä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) 

yhdistysrekisteriin tekemällä sääntöjen muutosilmoitus
• maksullinen

- ilmoitus voidaan tehdä joko sähköisesti netissä tai paperilomakkeella postitse
• sähköinen ilmoitus on halvempi ja käsittelyajaltaan nopeampi

• jos säännöissä on lainvastaisia määräyksiä, PRH pyytää klubia korjaamaan sääntöjä, ja 

sääntöjen rekisteröinti viivästyy

• Sääntöjen muutosilmoitus netissä 

- ilmoitus tehdään PRH:n yhdistysrekisterin sähköisessä asiointipalvelussa

- tarkemmat ohjeet löytyvät PRH:n sivuilta: 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle/saantojen_muutosilmoitus.html

- klubin presidentti hallituksen puheenjohtajana allekirjoittaa ilmoituksen

• jos joku muu kuin presidentti tekee ilmoituksen, anna silloin ilmoituksen asiointitunnus presidentille, jotta hän 

voi mennä palveluun allekirjoittamaan ilmoituksen
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Sääntöjen päivitysprosessi 4

• Sääntöjen käyttöön ottaminen

- säännöt astuvat voimaan sillä päivämäärällä, jolla PRH on ne rekisteröinyt

- PRH lähettää sähköpostilla tiedon hyväksymisestä ilmoituksessa mainitulle 

yhteyshenkilölle ja paperisen dokumentin klubipresidentin osoitteeseen (jos 

presidentin osoite on sama kuin yhdistyksen osoite)

• Aikataulu

- sääntöjen päivitysprosessiin on varattava riittävästi aikaa, yleensä muutamia 

kuukausia

- jos tavoitteena on saada päivitetyt säännöt käyttöön toimintakauden alussa, niin 

työ on aloitettava jo edellisenä syksynä

• valmistelutyö ja käsittely 2-3 hallituksen kokouksessa ja vähintään 2 klubikokouksessa

• muutosilmoituksen käsittelyaika PRH:ssa noin 30-50 työpäivää

25.2.2021 MD 107



Klubin mallisäännöt 2020

• Uusissa mallisäännöissä on pyritty toteuttamaan klubien toiveita 
joustavuuden lisäämiseksi sekä etäosallistumisen sallimiseksi 
kokouksissa. Tärkeimpinä muutoskohteita ovat olleet.

• Klubin hallitusrakenteen muuttaminen siten, että hallituksessa voisi 
minimissään olla vain 5 jäsentä. Enemmänkin on sallittu tarpeen mukaan.

• Kuukausikokousten sijaan voi olla kuukausitapaamisia. Näinhän on 
monessa klubissa jo toimittu vaikka se ei aina ihan sääntöjen mukaista ole 
ollutkaan.

• Etäosallistuminen klubikokouksiin, sääntömääräisiin kokouksiin ja 
ylimääräisiin kokouksiin. Tällainen tarve tuli erityisesti esiin viime kevään 
pandemia-tilanteessa.
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Mallisääntöjen käyttöönotto

• Klubin ennakkohyväksytyt mallisäännöt (3.9.2020, PRH:n
diaarinumero 2020/524040Y)

• https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/lionstoiminnan-saannot/

• Jos mallisäännöt kelpaavat sellaisenaan klubillenne on kustannus 
vain 50 €. 

• Jos haluatte niihin oman klubinne toimintaan paremmin sopivia 
muutoksia niin netin kautta muutos maksaa 100 € ja paperiversiona 
180 €.
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Kiitos

Esityksen pohjan on tehnyt 1 VDG Markku Helle 107N-piiristä.
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Kiitos


