Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n säännöt
Nykyiset säännöt

Ehdotus uusiksi säännöiksi (2.3.2017)

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki ja virallisena kielenä suomenkieli.

Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveysturvayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoen kaupunki ja virallisena kielenä suomen kieli.
Toimialue kattaa Etelä- Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakunnat.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n alueellisena jäsenjärjestönä
1) toimia sosiaali- ja terveysturvan ja sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla työskentelevien ihmisten yhdyssiteenä
2) toimia jäsenistönsä toimintaedellytysten lisäämiseksi
ja työn tehokkuutta edistävien olojen kehittämiseksi sekä
3) harjoittaa valistustoimintaa toimialueensa väestön
sosiaalista ja terveydellistä turvaa tarkoittavan toiminnan
edistämiseksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on
1) toimia paikallisen hyvinvoinnin edistämiseen ja lähiyhteisöön vaikuttavien, sosiaali- ja terveysturvan alalla työskentelevien ihmisten yhdyssiteenä
2) toimia jäsenistönsä toimintaedellytysten lisäämiseksi ja työhyvinvointia edistävien olojen kehittämiseksi sekä
3 luoda edellytyksiä hyvinvointia tukevan toiminnan
edistämiseksi ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi.
Vrt. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten
hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa
erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys
toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien
toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi.”

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää opinto- ja neuvottelutilaisuuksia,
2) harjoittaa tiedotustoimintaa,
3) antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sosiaali- ja terveysturvan kehittämiseksi,
4) järjestää retkiä sekä muuta virkistystoimintaa sekä
5) suorittaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton sille
antamat muut tehtävät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) järjestää opinto- ja koulutustilaisuuksia,
2) harjoittaa tiedotustoimintaa,
3) antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sosiaali- ja terveysturvan kehittämiseksi sekä
4) järjestää retkiä ja muuta virkistystoimintaa.
Vrt. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:
”Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää
viestintää, julkaisutoimintaa, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa sekä tuottaa koulutus-, tutkimus- ja tietopalveluja. Yhdistys edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä. Yhdistys myöntää tunnustuspalkintoja ansioista
sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja.”

Jäsenet

Jäsenet

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sen toimialueella
toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön
sekä yleisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelulaitosten tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien
organisaatioiden, tai alan oppilaitosten tai järjestöjen
piirissä työskentelevä luottamushenkilö, viran- tai toimenhaltija, sosiaali- ja terveysalan opiskelija ja oikeustoimikelpoinen yhteisö.
[Edellytetäänkö, että hallitus käsittelee jatkossakin jäsenhakemukset?]
Vrt. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:
”Jäseneksi voi myös liittyä yhdistyksen toimialueelta
oleva rekisteröity sosiaaliturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeuskelpoinen yhteisö tai
yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen
organisaatio.”
Varsinaisten jäsenien lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai
säätiön, kunnan, seurakunnan tai kuntayhtymän, joka
haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua sosiaalija terveysturvan alalla ansioituneita henkilöitä yhdistyksen
kunniajäseniksi.

5 § Yhdistyksen jäsenet ovat
1) vuosijäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten määrää
2) kunniajäseniä, jollaiseksi voidaan kutsua yhdistyksen
kokouksen päätöksellä yhdistyksen hyväksi toimineita
ansioituneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsenet ovat
1) vuosijäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen
vuosikokous kutakin vuotta varten määrää. Jäsenmaksu suoritetaan kunkin kalenterivuoden toukokuun
31. päivään mennessä.
2) kunniajäseniä, jollaiseksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä sosiaali- ja terveysturvan alalla ansioituneita henkilöitä. Kunniajäseniltä ei
peritä jäsenmaksua.
3) kannatusjäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen
vuosikokous kutakin vuotta varten määrää.
Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti järjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi
myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa
pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron katsotaan tapahtuvan
sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus
on jätetty.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo yhdistyksen sääntöjä, muuten vahingoittaa yhdistystä tai harjoittaa lainvastaista toimintaa. Jäsen, joka ei kahteen kalenterivuoteen ole maksanut jäsenmaksua voidaan hallituksen
päätöksellä katsoa eronneeksi.
[Entä jos ei enää täytä jäsenyyden ehtoja?]

Päätösvalta

Päätösvalta

6 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen var- Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaisinaiset kokoukset ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.
set kokoukset ja yhdistyksen ylimääräiset kokoukset.
Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous

7 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi,
syyskokous loka-, marras- tai joulukuussa ja kevätkokous
helmi-, maalis- tai huhtikuussa. Ylimääräisiä kokouksia
pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouksissa yhdistyksen jäsenillä on kullakin yksi ääni.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimikaudelta on maksettu.
Kokouksista on annettava tieto sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitolle, jonka nimeämällä edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi,
syyskokous loka-, marras- tai joulukuussa ja kevätkokous helmi-, maalis- tai huhtikuussa. Ylimääräisiä kokouksia
pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouksissa yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kullakin
yksi ääni. Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimikaudelta on maksettu.

8 § Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja kokouksesta ja siinä käsiteltäväksi
tulevista asioista on ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta joko jäsenille lähetettävällä kutsukirjeellä tai ilmoituksella syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä
tai aikakauslehdessä.
Kokouksessa voidaan, huomioonottaen yhdistyslain 14
§:n määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistama asia, jos kokous niin päättää.

Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä
paikassa ja kokouksesta ja siinä käsiteltäväksi tulevista
asioista on ilmoitettava 14 päivää ennen kokousta joko
jäsenille lähetettävällä sähköisellä kutsukirjeellä tai ilmoituksella syyskokouksen päättämässä sanomalehdessä.
Kokouksessa voidaan, huomioon ottaen yhdistyslain 24
§:n määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistama asia, jos kokous niin päättää.
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ja äänestäminen siinä teknisen apuvälineen avulla on mahdollista, jos
yhdistyksen hallitus näin päättää. Etäosallistumisesta on
ilmoitettava kokouskutsussa.

9 § Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja ja muut
tarvittavat kokousvirkailijat.
Kokouksen laillisuus on kokouksen todettava. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden kokoukseen osaaottaneen, pöytäkirjantarkastajaksi valitun henkilön tarkistettava ja oikeaksi todistettava.

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat. Kokouksen on todettava sen
laillisuus. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on
kahden kokoukseen osaa ottaneen, pöytäkirjantarkastajaksi valitun henkilön tarkistettava ja oikeaksi todistettava.
[Mitä keltaisella merkitty kohta tarkoittaa?]

10 § Yhdistyksen syyskokouksessa
1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi,
2) valitaan erovuorossa olevien tilalle jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa
tarkastamaan yhdistyksen tilejä seuraavalta vuodelta,
4) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus,
5) päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
ottaen huomioon 8 §:n määräykset sekä
6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä asiat, jotka kokous muuten on päättänyt ottaa käsiteltäväksi.

Yhdistyksen syyskokouksessa
1) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi toimivuodeksi,
2) valitaan erovuorossa olevien tilalle jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi,
3) valitaan kaksi varsinaista toiminnan tarkastajaa ja kaksi
varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä
ja toimintaa seuraavalta vuodelta,
4) hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio
seuraavaksi vuodeksi ja vahvistetaan jäsenmaksun
suuruus,
5) päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
ottaen huomioon 8 §:n määräykset sekä
6) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä asiat,
jotka kokous muuten on päättänyt ottaa käsiteltäväksi.

11 § Yhdistyksen kevätkokouksessa
1) esitellään yhdistyksen hallituksen kertomus edellisen
toimikauden toiminnasta ja tileistä sekä tilintarkastuskertomus,
2) hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
tilivelvollisille sekä
3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, jotka
kokous muuten on päättänyt ottaa käsiteltäväksi.

Yhdistyksen kevätkokouksessa
1) esitellään yhdistyksen hallituksen kertomus edellisen toimikauden toiminnasta ja tileistä sekä tilintarkastuskertomus,
2) hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös
ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
3) käsitellään muut hallituksen esittämät asiat, jotka kokous on päättänyt ottaa käsiteltäväksi.
Vrt. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:
”Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen
kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta,
jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.”

Hallitus ja hallinto

Hallitus ja hallinto

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan sekä kuusi muuta jäsentä, jotka
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä eroaa
vuosittain puolet vuoron mukaan.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan toimintakaudeksi (kalenterivuosi) kerrallaan, sekä kuusi
muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä eroaa vuosittain puolet vuoron mukaan.
Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Vrt. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:
”Näitä sääntöjä sovellettaessa ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja ja asiantuntijajäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus.”

13 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouskutsu on
toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää
ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta
jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouskutsu on
toimitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi kolme muuta
jäsentä.

14 § Hallituksen tehtäviin kuuluu paitsi yhdistyksen tarkoitusta toteuttava toiminta yleensä
1) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset,
2) valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat tai esittää
niistä lausuntonsa kokoukselle sekä
3) vastata yhdistyksen varojen hoidosta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdistyksen
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Hallituksen tehtäviin kuuluu paitsi yhdistyksen tarkoitusta toteuttava toiminta yleensä
1) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset,
2) valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat tai esittää
niistä lausuntonsa kokoukselle sekä
3) vastata yhdistyksen varojen hoidosta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdistyksen
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

15 § Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuo- Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.
si.

Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen

16 § Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jolloin muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta
(2/3) läsnäolevien äänioikeutettujen äänimäärästä. Sääntöjen muuttamisesta älköön tehtäkö päätöstä, ellei asian
käsiteltäväksi tulemisesta ole kokouskutsussa erikseen
mainittu.

Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen
varsinaisessa kokouksessa, jolloin muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3)
annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita erikseen kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkaminen

17 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samoin
kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys puretaan,
sen omaisuus on annettava Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitto ry:n käytettäväksi sen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samoin kuin
sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, varat
käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen varsinaisen kokouksen tarkemmin määräämällä
tavalla.

18 § Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on yhdistys- Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdisrekisteriin merkitty.
tysrekisteriin.

