PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

SÄÄNNÖT

YSTEAn säännöt 2016

Yhdistysrekisteri 19.6.2008

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sosiaali- ja terveysalan yritysten, yleishyödyllisten ja aatteellisten
yhdistysten ja yhteisöjen työntekijöiden, alan ammatinharjoittajien ja alalle opiskelevien valtakunnallisena
yhdyssiteenä sekä valvoa heidän ammatillisia, oikeudellisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia etujaan ja kehittää
heidän ammatillista osaamistaan.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys huolehtii jäsentensä etujen ajamisesta ja yhteisten tavoitteiden
asettamisesta.
Yhdistys
tekee esityksiä jäsenten palkkauksen sekä ammatillisten, koulutuksellisten ja sosiaalisten etujen
parantamiseksi
valvoo jäsenistöä koskevien palkka- ja työehtosopimusten, työlainsäädännön, sopimusten ja sääntöjen
noudattamista
edistää jäsentensä työllisyyttä ja työhyvinvointia sekä toimialan kehittymistä tekemällä alan
 selvityksiä sekä esityksiä ja aloitteita
• järjestää koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia,
• tukee jäsenistön ammatti- ja jatkokoulutusta vaikuttamalla toimialojensa
 koulutushankkeisiin ja pyrkien saamaan edustajansa toimialojensa tutkintotoimikuntiin,
• edistää ja tukee jäsenistön paikallista, työnantaja- tai työpaikkakohtaista yhteistoimintaa
 perustamalla työpaikkaosastoja ja muita yhteenliittymiä,
• jakaa tietoa ja neuvoja jäsenille,
• kuuluu jäsenenä Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n, jota näissä säännöissä
kutsutaan liitoksi
• ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäseniltä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia ja
juhlia sekä harjoittamalla kustannus- ja koulutustoimintaa. Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja
lomapaikkoja tai hankkia niistä osuuksia jäseniään ja heidän perheitään varten. Yhdistys voi myös perustaa
rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi harjoittaa kioski-, majoitus- ja
ravitsemusliikettä.

3. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, itsensä
työllistäjä/yksinyrittäjäjäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja.
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen 2. kohdassa mainittu alalla työskentelevä tai sille opiskeleva
henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet
hakemuksesta.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka toimii yhdistyksen edustamalla
toimialalla. Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä opiskelijan, joka opiskelee yhdistyksen edustamalle
toimialalle. Kokopäiväeläkkeelle siirtyneet yhdistyksen jäsenet ovat eläkeläisjäseniä.
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Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä hyväksyä yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen
ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä
nimetä yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tarkoituksen
saavuttamiseksi. Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön, kuten toisen
yhteisön tai yhdistyksen, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa tukea niitä.
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
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.
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. Hän myös menettää oikeutensa
yhdistyksen tai liiton jäsenetuihin.

5. Jäsenmaksu
Varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, eläkeläisjäsenet sekä kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan
yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen,
eläkeläisjäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksu voi olla suuruudeltaan erilainen. Kunniajäsenet ja
kunniapuheenjohtaja ovat jäsenmaksuista vapaita.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-14 muuta
varsinaista jäsentä sekä 2-6 yleisvarajäsentä. Varajäsenten kutsumajärjestys määräytyy heidän vaalissa
saamansa äänimäärän tai vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti tai kokouksen hyväksymän
kutsumajärjestyksen mukaisesti. Yhdistyksen hallitukseen valittavan henkilön tulee olla yhdistyksen
varsinainen jäsen.
Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on
vuosittain erovuorossa. Ensimmäistä kertaa hallitusta valittaessa ratkaistaan erovuorossa olevat arvalla.
Hallituksen valinnasta voi tehdä esityksen mahdollisesti valittu vaalivaliokunta. Kokous ei ole sidottu
vaalivaliokunnan esitykseen. Valinnassa on pyrittävä huomioimaan yhdistyksen kaikkien valtakunnallisten
sopimusalojen edustavuus sekä alueellinen jakautuminen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus myös valitsee yhdistyksen edustajat liiton
hallintoelimiin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
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Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi
yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.
Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen
kokousta kutsulla, joka on liiton lehdessä tai yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen nettisivulla.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. päätetään toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta
8. päätetään vaalivaliokunnan tarpeesta ja tarvittaessa valitaan vaalivaliokunta kuluvan vuoden
syyskokoukselle
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. valitaan tarvittaessa vaalivaliokunta
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkioista ja tilintarkastajien
palkkioperusteista
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle
kalenterivuodelle
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yhdistykselle tilintarkastuslain määräysten mukaisesti toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti tilintarkastusyhteisö
tarkastamaan päättyvän tilikauden tilinpäätös ja hallinto
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen
kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Kun yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen varat sen toimintaa lähinnä jatkavalle rekisteröidylle
yhdistykselle purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Sääntöjen tarkastus on suoritettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 04.02.2019
Säännöt on hyväksytty ja otettu käyttöön Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry:n
syyskokouksessa 19.11.2016
Säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 19.6.2008.

