Ohjeet kunnallisjärjestölle
Ilmoitukset yhdistysrekisteriin ja sääntömuutoksen tekeminen
Yhdistyksen sääntömuutoksen tekemiseen on ohessa yksityiskohtainen ohje, jota
kunnallisjärjestön tulee noudattaa sääntömuutosta tehdessään.
Yksinkertaistettuna yhdistys päättää sääntömuutoksesta hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa ja lähettää alla olevan ohjeen mukaisen pyynnön ohjeista ja aloitustunnuksesta
puoluetoimistolle.
Kokoomuksessa, kuten muissakin liittomuotoisissa yhdistyksissä on käytössä mallisäännöt.
Yhteiset säännöt takaavat tasapuolisen kohtelun yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tämän
vuoksi kunnallisjärjestö ei voi muuttaa sääntöjään haluamallaan tavalla, vaan yhdistyksen
tulee käyttää täsmälleen puolueen kunnallisjärjestölle laatimia mallisääntöjä. Mallisäännöt
löytyvät jäsensivuilta.
Puolueen kunnallisjärjestön mallisäännöt on ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä
27.2.2015. Tästä seuraa, että yhdistyksen sääntöjen muuttaminen mallisääntöjen mukaiseksi
on edullisempaa ja nopeampaa. Sähköinen ilmoittaminen nopeuttaa prosessia merkittävästi.
Sähköisen ilmoituksen hinta vuonna 2015 on 35e ja käsittelyaika n. 2 viikkoa mikäli ilmoitus on
tehty oikein ja siinä vaaditut toimenpiteet tehty.
Toimenpideohjeet yhdistyksille 2015
1. Yhdistyksen sääntöasioiden käsittelyprosessi SÄHKÖINEN





Sääntömuutos on tehtävä yhdistyksen virallisessa kokouksessa ja asiasta on
mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutoksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään
2/3 enemmistö annetuista äänistä. Ennen yhdistyksen kokousta hallitus käsittelee
säännöt ja esittää niitä kokoukselle.
Yhdistyksen kokouksen jälkeen yhdistys lähettää sähköpostin puolueen
järjestöpäällikölle sanna.kalinen@kokoomus.fi
Sähköpostin tulee sisältää seuraavat tiedot:

Yhdistyksen nimi.
Yhdistyksen uusi nimi mikäli yhdistys on muuttanut nimensä.
Yhdistyksen piirijärjestö
Yhdistyksen kotipaikka
Päivämäärä ja kokous jossa yhdistys on muuttanut sääntönsä.
10 § edustusoikeus kutakin alkavaa _____
14§ hallituksen jäsentä____
14§ hallituksen varajäsentä____
Hakeeko yhdistys puolueen ja piirijärjestön jäsenyyttä kyllä/ei_______

Yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite yhdistyksessä.






Yhdistys saa tämän jälkeen puolueelta aloitustunnuksen, aloituslinkin ja ohjeet
sähköiseen ilmoitukseen. Käsittelymaksu maksetaan järjestelmässä ilmoituksen
teon yhteydessä. Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan puheenjohtajan henkilökohtaiset
pankkitunnukset allekirjoitusta varten.
HUOM. Kyseessä on siis erillinen linkki ja ohjeistus. Yhdistys ei voi tehdä sähköistä
ilmoitusta suoraan PRH:n avoimilla sivuilla olevan palvelun kautta!
Puolue toimittaa säännöistä tiedon puoluehallituksen ja piirihallituksen käsittelyä
varten.
Säännöt tulevat virallisesti voimaan ja niitä käytetään yhdistysrekisterin
hyväksymisen jälkeen. Yhdistysrekisteri lähettää tiedon hyväksymisestä
yhdistykseen. Ennakkotarkastettuja mallisääntöjä voi käyttää sisäisessä toiminnassa
jo hyväksymisestä lähtien.

3. Muut rekisterimerkinnät
Yhdistysrekisteriin on tehtävä vuosittain yhdistyksen nimenkirjoittajien muutos, mikäli
nimenkirjoittajissa tapahtuu vaihdoksia. Tarkemmat ja ajantasaiset ohjeet löydät Patentti-ja
rekisterihallituksen kuuluvan Yhdistysrekisterin sivuilta. www.prh.fi
Nimenkirjoittajamuutoksen voi tehdä samassa yhteydessä tällä sähköisellä ilmoituksella
sääntömuutoksen kanssa.
Mikäli yhdistyksen purkautuminen tai perustaminen on ajankohtaista, ottakaa yhteyttä aina
oman piirinne toiminnanjohtajaan, joka antaa tarkempia ohjeita asiassa. Näitä toimenpiteitä ei
voi Kokoomuksessa tehdä sähköisesti.

4. Lisätietoja
Kunnallisjärjestön mallisäännöt ja löytyvät Kokoomuksen jäsensivustolta,
www.kokoomus.fi/jasensivusto.
Lisätietoja sääntöihin liittyvistä asioista saa omasta piiritoimistosta sekä puoluetoimistosta
järjestöpäällikkö Sanna Kaliselta.

