Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistyksen säännöt
Säännöt rekisteröity 24.4.2017
1 § YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja pöytäkirja- ja
rekisteröintikielenä on suomi. Yhdistyksen toimialue on Pohjois-Savon maakunta.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasaarvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja
vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Yhdistys toimii sosiaali- ja terveyspalvelujen
kehittämiseksi ja syrjäytymisen sekä huono-osaisuuden vähentämiseksi.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMISTAVAT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan
välistä yhteistyötä.
2. tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää
viestintää, julkaisutoimintaa, kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa sekä tuottaa
koulutus-, tutkimus- ja tietopalveluja.
3. edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja
julkishallinnon yhteistyötä.

4. voi myöntää tunnustuspalkintoja ansioista sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan
lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää
omaisuutta, perustaa rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, sekä toteuttaa
julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Yhdistyksen jäsenet ovat:
1. henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä.
2. kunniajäseniä, jollaisiksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä
yhdistyksen hyväksi toimineita ansioituneita henkilöitä.
Yhdistyksen jäseniksi voi liittyä sen toimialueella toimiva sosiaalihuollon,
terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön, sekä yleisen ja yksityisten
sosiaalipalvelulaitosten tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja
viran- tai toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai
toimenhaltija tai muu sosiaaliturvan alalla toimiva henkilö. Jäseneksi voi myös liittyä
yhdistyksen toimialueelta oleva rekisteröity sosiaaliturvan aatteellinen tai
ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeuskelpoinen yhteisö tai yhdistyksen
(hyvinvointi) toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio tai muu henkilö,
joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen
jäsenluetteloon.
Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.

5 § JÄSENMAKSU, YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jokainen henkilöjäsen ja yhteisöjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen
määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.
Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.
Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka erosta on ilmoitettava merkittäväksi yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta
yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden vuoden ajalta. Ero tulee
voimaan erottamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.
Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi tarvittaessa
yksittäisessä asiassa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai
hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on
pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kokouksissa yhdistyksen henkilöjäsenillä ja yhteisöjäsenillä on kullakin yksi ääni.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimintakaudelta on maksettu.
Kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Käsiteltävät asiat päätetään yksikertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
Muissa asioissa päätökseksi tulee se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan / tilintarkastajan
lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
5. Valitaan yksi toiminnan-/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnan-/tilintarkastaja seuraavaksi
kalenterivuodeksi
6. Määrätään jäsenmaksun suuruus
7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisista palkkioista ja määrätään tilintarkastajien
palkkiosta
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat

8 § KOKOUSKUTSUT
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta jäsenkirjeellä tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotisivuilla Internetissä tai
ilmoituksella paikallislehdessä.
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ja äänestäminen siinä teknisen apuvälineen avulla
on mahdollista, jos yhdistyksen hallitus näin päättää. Etäosallistumisesta on ilmoitettava
kokouskutsussa.

9 § ALOITTEET
Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä
kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee
sihteerin, taloudesta vastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

11 § HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan
kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Kokouskutsu lähetetään hallituksen päättämällä tavalla, kuten esimerkiksi henkilökohtaisella
kirjeellä, tekstiviestinä tai sähköpostiviestinä.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan.
Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen
jäsenet antavat tähän suostumuksen.

12 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

13 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai
toinen heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt
nimenkirjoitusoikeuden. Tarvittaessa hallitus voi kirjallisesti määrätä nimenkirjoitusoikeuden
muulle hallituksen jäsenelle yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai
nimenkirjoitusoikeuden omaavan toimihenkilön kanssa.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen
muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3
annetuista äänistä.

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päätöksen tekee yhdistyksen kokous. Purkamisesta on mainittava
kokouskutsussa. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen kokouksen
purkautumispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla.

16 § YHDISTYKSEN TALOUS- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SEKÄ TOIMINTAOHJEET
Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita, kuten talous-, matkustus- ja
toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä
yhdistyksen kokouksissa.

17§ SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Aikaisempien sääntöjen
mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

