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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN 
MUUTOSOHJE  
 
 
Reserviläisliiton jäsenyhdistykset ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat 
kulloinkin voimassa olevien sääntöjensä mukaan. Aika ajoin sääntöjä saatetaan 
kuitenkin joutua muuttamaan. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on täysi vapaus 
itse päättää omasta toimintapohjastaan ja omista säännöistään. 
 
Seuraavassa on käyty läpi yhdistyksen sääntöjen muutosprosessiin liittyvät 
vaiheet. Piirin sääntömuutosprosessi etenee vastaavalla tavalla.  
 
Mallisäännöt  
 
Reserviläisliitolla on tarjota yhdistyksen käyttöön erilaisia mallisääntöjä, jotka ovat 
yhdistysrekisterin ennakkoon tarkastamia. Niillä sääntömuutoksen rekisteröinti sujuu helposti ja 
nopeasti. Ennakkotarkastetut säännöt voi ottaa yhdistyksessä käyttöön heti. 
 
Tällä hetkellä käytössä on kahdet yhdistyksen mallisäännöt: 
 

• Reserviläislinjaiset säännöt. Jos yhdistys ottaa käyttöön reserviläislinjan mukaiset säännöt, 
edellyttää se jatkossa ainakin varsinaisilta jäseniltään varusmiespalveluksen tai naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. 

• Avoimen linjan mukaiset säännöt. Mikäli yhdistys ottaa käyttöön avoimen linjan mukaiset 
säännöt, edellyttää jäsenyys jatkossa täysi-ikäisyyttä ja Suomen kansalaisuutta. 
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Vain jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa armeijaa käymättömien henkilöiden täysimittaisen 
tulon mukaan reserviläisyhdistyksen toimintaan. Molemmissa tapauksissa yhdistys voi itse 
vapaasti hyväksyä tai hylätä jäsenhakemuksen riippumatta siitä, täyttääkö kyseinen hakija 
sääntöjen jäsenyysedellytykset vai ei. 
 
Yhdistys voi ottaa mallisäännöt käyttöönsä lähes sellaisenaan. Vain kahden pykälän osalta tulee 
suorittaa valintoja ja/tai täydennyksiä: 
 

• Ensimmäiseen pykälään tulee kirjata yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue sekä oma 
reserviläispiiri. 

• Neljännestä pykälästä tulee valita käyttöön otettava jäsenyyslinjaus 
• Kahdeksannessa pykälässä tulee valita hallituksen jäsenten ikärajaus. 

 
Sääntömuutoksen valmistelu  
 
Yhdistyksen sääntöjen muutosprosessi käynnistyy tavallisesti sen hallituksen päätöksellä. 
Hallituksen on tehtävä päätös siitä, esitetäänkö yhdistyksen yleiselle kokoukselle voimassaolevien 
sääntöjen muutosta. Mikäli päätös on myönteinen, on seuraavaksi päätettävä siitä, minkälaista 
muutosta sääntöihin esitetään. 
 
Asia etenee seuraavasti: 
 
Hallitus on kutsuttava koolle yhdistyksen säännöissä määrätyllä tavalla. Kokouskutsussa on lisäksi 
oltava maininta siitä, että käsiteltävänä on esitys yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. 
 
Kokouksessa läsnäolijoille on annettava aikaa tutustua liiton toimittamiin mallisääntöihin, mikäli 
niitä ei ole jo aiemmin hallituksen jäsenille lähetetty. Hyvä tapa on aina lähettää sääntöehdotus 
etukäteen kaikille hallituksen jäsenille. Tämän jälkeen on päätettävä, esitetäänkö yhdistyksen 
yleiselle kokoukselle voimassaolevien sääntöjen muutosta. Lopuksi tulee päättää, missä muodossa 
sääntömuutosta esitetään. Eli on päätettävä, esitetäänkö reserviläislinjaa vai täysin avointa linjaa 
jäsenyysehdon osalta. On hyvä muistaa, että molemmissa tapauksissa yhdistys voi hylätä 
jäsenhakemuksen, vaikka hakija jäsenyysehdon täyttäisikin. 
 
Sääntömuutos kokouskutsussa  
 
Yhdistyksen yleinen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen säännöissä määrätyllä tavalla. 
Kokouskutsussa on oltava maininta siitä, että käsittelyssä on hallituksen esitys yhdistyksen 
sääntöjen muuttamisesta sekä selostettuna muutoksen pääasiallinen sisältö. Lisäksi 
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sääntömuutosehdotus on hyvä olla täydellisenä nähtävillä ennakkoon esimerkiksi yhdistyksen 
nettisivuilla, ilmoitustaululla tms. paikassa, josta jäsenten on siihen helppo tutustua. 
 
Kokouskutsussa sanamuotona voi olla vaikkapa, että ”Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys 
yhdistyksen sääntöjen ja nimen muutoksesta. Muutoksen pääasiallinen sisältö on ... 
Sääntömuutosesitys on nähtävänä..." 
 
Sääntömuutoksen käsittely yleisessä kokouksessa  
 
Yhdistyksen kokouksessa sääntömuutosesitys käsitellään omana kohtanaan esityslistan 
mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja tai joku muu sen valtuuttama henkilö esittelee esityksen 
uusiksi säännöiksi, minkä jälkeen asiasta käydään keskustelua. Mikäli nähdään tarpeelliseksi, 
voidaan piirin tai jopa liiton edustajaa pyytää paikalle kertomaan tarkemmin sääntömuutokseen 
liittyvistä asioista. 
 
Keskustelun jälkeen asiasta päätetään. Mikäli hallituksen esitystä kannatetaan eikä hylkäys tai 
muutosesityksiä tehdä, on sääntömuutosesitys hyväksytty. Mikäli esityksestä joudutaan 
äänestämään, vaatii sen hyväksyminen vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä. 
 
Mikäli kokouksessa tulee muutosesityksiä tai useita erilaisia sääntöehdotuksia, tulee erilaiset 
esitykset asettaa vuorotellen vastakkain ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ratkaista, mikä 
ehdotus saa eniten kannatusta. Yleensä hallituksen esitys asetetaan viimeksi vastakkain eniten 
kannatusta saaneen muun esityksen kanssa. Kun näin on saatu selville eniten kannatusta nauttiva 
esitys, vielä lopuksi äänestetään siitä, saako tämä esitys taakseen 3/4 määräenemmistön. Jos saa, 
ovat uudet säännöt hyväksytty, jos ei, jäävät vanhat säännöt voimaan. 
 
Päätös sääntömuutosesityksestä kirjataan pöytäkirjaan asianmukaisella tavalla. Pöytäkirjaan tulee 
liittää myös yhdistyksen uudet säännöt. Lisäksi pöytäkirjaan tulee kirjata lause: “Valtuutetaan 
yhdistyksen puheenjohtaja tekemään näihin sääntöihin sellaiset muutokset, joita 
yhdistysrekisteritoimisto tai Reserviläisliitto ry esittävät”. Tämä sen johdosta, ettei sanamuoto- 
ym. muodollisia korjauksia, joita yhdistysrekisteritoimisto saattaa vaatia tehtäväksi, tarvitse viedä 
uudelleen hyväksyttäviksi yhdistyksen yleiseen kokoukseen. 
 
Sääntömuutoksen rekisteröinti ja uusien sääntöjen käyttöönotto  
 
Yhdistyksen uudet säännöt on myös rekisteröitävä. Tämän voi tehdä sähköisellä ilmoituksella 
osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx. Ilmoituksen tekemiseen tarvitset 
aloitustunnukset, joka on 32206731. Kun olet tehnyt muutosilmoituksen ja yhdistyksen 

https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx
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puheenjohtaja on sen hyväksynyt, niin ilmoita siitä liittoon osoitteeseen 
jarjesto@reservilaisliitto.fi. Liitto maksaa ilmoituksen ja tekee Maanpuolustusreksiterissä oleviin 
tietoihin tarvittavat korjaukset. 
 
Sääntömuutoksesta tiedottaminen  
 
Reserviläisyhdistysten sääntömuutoksilla on uutisarvoa erityisesti pienemmillä paikkakunnilla. 
Yhdistyksen sääntöjen ja nimen muutoksesta kannattaakin tiedottaa. Se voidaan hoitaa vaikkapa 
seuraavasti: 
 
Sääntömuutoksen hyväksymisen jälkeen kokouksen päätöksestä tulee antaa tiedote. Sen tulee 
sisältää lyhyt kuvaus uusien sääntöjen sisällöstä, tietoa sääntömuutoksen taustoista ja siitä, miten 
sääntömuutoksen arvellaan vaikuttavan yhdistyksen toimintaan. Tiedote tulee jakaa sähköpostilla 
paikallisille tiedotusvälineille.

mailto:jarjesto@reservilaisliitto.fi
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