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Uudet Kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen mallisäännöt ja kuntakohtaisen 

vanhempainyhdistyksen mallisäännöt 

 

Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön tarkoitetut mallisäännöt on uusittu ja 

ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) 26.1.2018. Uudet kasvatusyhteisön 

vanhempainyhdistyksen mallisäännöt korvaavat aiemmin käytössä olleet erilliset päiväkodin, 

koulun ja toisen asteen oppilaitoksen mallisäännöt. Uudet kuntakohtaisen 

vanhempainyhdistyksen mallisäännöt korvaavat puolestaan aiemmin käytössä olleet 

alueyhdistyksen mallisäännöt. Mallisäännöt sekä Ohje liittokaistapalvelun käyttöön -tiedosto 

löytyvät Vanhempainliiton verkkosivulta osoitteesta 

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdistyksen_perustaminen 

 

Mitä uutta? 

 

a) Kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen mallisäännöt  

• Uudet kasvatusyhteisön vanhempainyhdistyksen mallisäännöt ovat joustavat ja sopivat 

hyvin vaikkapa päiväkodin ja koulun yhteiselle yhdistykselle 

• Yhdistyksen nimessä ei enää tarvitse käyttää sanaa vanhempainyhdistys. Huom! 

Yhdistyksen nimen muutos on jo sääntömuutos. 

• Jäsenen eroaminen tai erottaminen. Uusi muotoilu: 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 

merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 

yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 

säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

• Hallituksen valitaan 4-12 varsinaista jäsentä (aiemmin 4-10 jäsentä). 

 

b) Kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen mallisäännöt 

• Uusissa mallisäännöissä käytetään termiä kuntakohtainen vanhempainyhdistys (aiemmin 

käytössä olleen termin alueyhdistys sijaan) 

• Mallisääntöjä on nyt vain kahdet erilaiset (aiemmin käytössä oli 4 erilaiset mallisäännöt), 

jotka poikkeavat toisistaan sääntöjen kohdassa 12, joka koskee hallitusta. Hallituksen ja 

puheenjohtajan toimikausi voi olla joko vuoden tai kaksi vuotta. 

http://www.vanhempainliitto.fi/vanhempaintoiminta/yhdistyksen_perustaminen


Miten yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tapahtuu?  

 

Uusien mallisääntöjen käyttöönotto ei velvoita Vanhempainliiton jäsenyhdistyksiä uudistamaan 

heti sääntöjään, vaan sääntöuudistukset on syytä tehdä siinä vaiheessa, jos muutenkin on tarvetta 

sääntömuutokseen tai uusien mallisääntöjen mahdollisuudet halutaan ottaa käyttöön.  

Yhdistykset eivät siis automaattisesti siirry toimimaan uusien mallisääntöjen 
mukaisesti. Sääntömuutoksesta päättää aina yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. 
Sääntömuutos on mainittava myös kokouskutsussa. Yhdistyksen kokouksen jälkeen yhdistyksen 
toimijat tekevät sääntömuutosilmoituksen PRH:n yhdistysrekisteriin, mikä sujuu edullisesti ja 
nopeasti Liittokaista-asiointipalvelussa. Muutosilmoituksen tekeminen Liittokaistapalvelussa 
maksaa 50 euroa ja samaan hintaan saa tehtyä myös nimenkirjoittajien muutokset. 
 
Yhdistys voi käyttää Liittokaista-asiointipalvelua vain silloin, kun yhdistys ottaa käyttöön 

mallisäännöt sellaisenaan (vain yhdistyksen nimi, kotikunta ja toiminta-alue eli tieto siitä, minkä 

päiväkodin/päiväkotien, koulun/koulujen, oppilaitoksen/oppilaitoksien yhteydessä yhdistys toimii, 

ovat täydennettäviä osia).  Vanhempainliitto suosittelee jäsenyhdistyksilleen mallisääntöjen 

käyttöä, mutta yhdistyksellä on myös mahdollisuus muokata mallisäännöistä omat, räätälöidyt 

säännöt. Tällöin sääntömuutosilmoitus tehdään PRH:n normaalin sähköisen asiointipalvelun 

kautta ja muutosilmoituksen tekeminen maksaa 100 euroa.  

 


