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Sääntökoulutus

25.10.2022 Anu Hämäläinen

ZI Piiri 20 – Sääntökoulutus 

• Kerhojen mallisäännöt
• Suomen yhdistyslain muutos - etäkokous
• ZI Piiri 20 säännöt ja muut ohjeistukset
• Zonta International Bylaws
• Miten säännöt toimivat keskenään?
• Mistä säännöt löytyvät?
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ZI Piiri 20 – Kerhojen mallisäännöt 

Zonta-kerhon mallisäännöt

Suomalaiset Zonta-kerhot ovat PRH:n rekisteröimiä 
yhdistyksiä.
• Kerholla tulee olla PRH:n hyväksymät säännöt 
• ZI Piiri 20 Sääntö- ja päätöslauselmakomitea on laatinut kahdet 
suomenkieliset mallisäännöt, jotka PRH on hyväksynyt:

• Kerholla on vuosittain vaalikokous ja vuosikokous
• Kerholla on vain yksi vuosikokous.

• Mallisäännöt löytyvät ZI Piiri 20 intranetistä, alakohdasta 
Työkalut/Kerhon mallisäännöt https://zonta.fi/intra-paasivu/tyokalut-ja-
ohjeet/kerhon-mallisaannot/
• Mikäli kerho hyväksyy mallisäännöt, niiden rekisteröinti PRH:n
sähköisessä palvelussa onnistuu muutamassa päivässä ja säästää 
kerhon rahaa (rekisteröintimaksu 50 euroa).  Huom. Rekisteröitäessä 
mallisääntöjä tulee käyttää PRH:n diaarinumeroa.
• Kerho voi halutessaan hyväksyttää PRH:lla mallisäännöistä 
poikkeavat säännöt, mutta tällöin prosessi on hitaampi ja maksaa 
100 euroa.
• Lisätietoja: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Auktorisoitu kielenkääntäjä on kääntänyt suomenkieliset 
mallisäännöt ruotsiksi.
•Ruotsinkieliset mallisäännöt löytyvät ZI Piiri 20 intranetistä, 
alakohdasta Työkalut/Kerhon mallisäännöt https://zonta.fi/intra/kerhon-
mallisaannot/
• Ruotsinkielisillä mallisäännöillä ei toistaiseksi ole PRH:n
hyväksyntää, joten kerho joutuu maksamaan korkeamman hinnan 
sääntöjen rekisteröinnistä.
• Lisätietoja: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

Huom. PRH on ilmoittanut, ettei kerho voi rekisteröidä yhtä aikaa 
suomenkielisiä sääntöjä ja niiden käännöstä.  Tämä poikkeaa 
aiemmassa käytännöstä; joillakin kerhoilla on ollut sekä suomen-
että ruotsinkieliset säännöt.

Zonta-kerhon mallisäännöt
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Suomen yhdistyslain muutos 8.7.2022

17 § (8.7.2022/663)
Jäsenten päätösvalta
• Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
• Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että 1 momentissa 

tarkoitettuun yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että 
jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa 
tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen 
järjestämistä.

• Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää myös, että yhdistyksen 
kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät 1 
momentissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
Edellytyksenä on, että sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on 
järjestettävä tai voidaan järjestää näin.

Suomen yhdistyslain muutos 8.7.2022

24 § (16.7.2010/678)
Kokouskutsu
• Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on 

määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja 
mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus. (8.7.2022/663)

• Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka 
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, tästä on 
mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava 
tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä 
toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen 
mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta 
menettelystä. (8.7.2022/663)

• Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei 
kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

• Lisätietoja: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503#L5
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ZI Piiri 20 säännöt ja muut ohjeistukset 

ZI Piiri 20 on myös PRH:n rekisteröimä yhdistys, jonka 
säännöt ja sääntömuutokset hyväksyy piirikokous.
• Piirin jäseniä ovat sen alueella toimivat Zonta-kerhot ja 

piirihallituksen varsinaiset jäsenet.  Huom. Zonta International 
määrittelee piirien maantieteelliset rajat.

• ZI Piiri 20 säännöt löytyvät ZI Piiri 20 internet-sivuilta, 
alakohdasta Tapahtumat, Piirikokous 51. Seinäjoki 7-9.10.2022, 
alakohta Kokousaineisto, alakohta Piirikokouksen aineistot tai 
linkistä https://zonta.fi/piirikokous2022/

• ZI Piiri 20 Menettelytapaohjeet antavat sääntöjä tarkempia 
ohjeita mm. piirikokousten järjestämisestä, piirihallituksen ja 
toimikuntien tehtävistä yms.  Imatran piirikokous hyväksyi 
uudet menettelytapaohjeet 9.10.2021. Ohje on tällä hetkellä 
saatavana piirin nettisivuilta, kts. ohje yllä.

ZI Piiri 20 säännöt ja muut ohjeistukset 

• ZI Piiri 20 hallitus on hyväksynyt 2.8.2021 
kokouksessaan piirikokous- ja delegaattiohjeen,
joka on tällä hetkellä saatavilla ZI Piiri 20 internet-
sivuilta alakohdasta Tapahtumat, Piirikokous 51. 
Seinäjoki 7-9.10.2022, alakohta Kokousaineisto, 
alakohta Piirikokouksen aineistot tai linkistä 
https://zonta.fi/piirikokous2022/ ja

• ZI Piiri 20 Imatran piirikokous hyväksyi 9.10.2021 
erillisen äänestys- ja vaalijärjestyksen 
postiäänestyksiä ja tietoliikenneyhteydellä 
järjestettäviä piirikokouksia varten, ja piirihallitus 
päivitti ohjeen 7.6.2022.  

9

10



10/25/2022

6

ZI Piiri 20 säännöt ja muut ohjeistukset 

• ZI Piiri 20 hallitus on hyväksynyt 26.4.2015 kokouksessaan 
kulukorvausohjeen, koskien matka- ym. korvauksia 
piirihallinnon ja kerhojen edustajien osallistuessa Piiri 20 
kokouksiin ja Conventioniin. Ohje on tällä hetkellä 
saatavilla ZI Piiri 20 internet-sivuilta alakohdasta 
Tapahtumat, Piirikokous 51. Seinäjoki 7-9.10.2022, alakohta 
Kokousaineisto, alakohta Piirikokouksen aineistot tai linkistä 
https://zonta.fi/piirikokous2022/

• Muita sääntöjä ja ohjeita ovat mm.
– ZI Piirin 20 Tietosuojaselosteet https://zonta.fi/tietosuojaseloste/
– Lisa Andström –stipendirahaston säännöt https://zonta.fi/lisa-

andstrom-rahaston-saannot/
– Helvi Sipilä –rahaston säännöt https://zonta.fi/helvi-sipila-rahaston-

saannot/

Zonta International BylawsZonta Internationalin päämaja sijaitsee 
Chicagossa, Illinoisin osavaltiossa. ZI Bylaws eli 
säännöt ovat Illinoisin lainsäädännön mukaiset.
• Säännöt ja sääntömuutokset hyväksyy ZI Convention, 
jossa äänioikeus on jäsenmaksunsa maksaneiden kerhojen 
delegaateilla/edustajilla ja ns. proxy-edustajilla, 
piirikuvenööreillä sekä ZI hallituksen jäsenillä. Äänestystapa: 
Robert’s Rules of Order, lisätietoa esim. robertsrules.org  

• Bylawseja päivitettiin viimeksi kesällä 2022 Hampurin 
Conventionissa, tiivistelmä seuraavassa kalvossa.  

•Voimassa olevat ZI Bylaws’t löytyvät Zonta.org –nettisivustolta My 
Zonta/Governance/My Zonta Governing Documents & Bylaws
https://www.zonta.org/Web/My_Zonta/Governance/Governing_Docum
ents HUOM. Vaatii tunnistautumisen em. nettisivulle.
•Kannattaa selata läpi sähköinen 2022 Governing Documents, esim. 
sivulla 57 on tiivistelmä kansainvälisistä maksuista ja niiden 
alennuksista.
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65. ZI Convention Hampuri 25-28.6.2022
Sääntömuutoksista:
- ZI:n ’Supporting member’ eli kannattajäsen

- ei kuulu mihinkään kerhoon vaan suoraan ZI:iin.  
- ei äänioikeutta, mutta voi osallistua ZI Conventioniin. 
- maksaa vain kv. jäsenmaksun.

- Hallitusten jäsen voi toimia neljä vuotta peräkkäin 
samassa tehtävässä.

- Kerhossa voidaan hallituksen jäsenten tehtäviä yhdistää, 
pl. puheenjohtaja, mikäli kerhon säännöt tämän sallivat.

- Kerhon jäsenet eivät enää ole ammatin mukaan 
luokiteltuja. Uusi jäsen ei tarvitse enää kutsua, 
vaan hän voi itse hakea kerhon jäsenyyttä.

Seuraava Bylaws-päivitys v. 2024 Conventionissa.

Miten säännöt toimivat keskenään? 

• Kerhon mallisääntöjen viimeinen pykälä:
Yhdistyslain ja Zonta International Bylaws-sääntöjen 
soveltaminen 
Kerho sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Zonta International 
Bylaws -sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen 
lainsäädännön, yhdistyslain tai näiden sääntöjen kanssa.

• ZI Piiri 20 sääntöjen viimeinen pykälä:
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan Zonta International  Bylaws
–sääntöjä siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa Suomen 
lainsäädännön kanssa sekä yhdistyslain säännöksiä.
• ZI Bylaws’n mukaisesti ZI Piiri 20 hallituksen varsinaisilla 

jäsenillä on äänioikeus piirikokouksissa.

Huom. Viron Zonta-kerhot noudattavat ensisijaisesti oman maansa 
lainsäädäntöä.
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