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Voimassaolevat säännöt:
1 § Nimi ja kotipaikka sekä kielet
Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för
de gamlas väl ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistystä kutsutaan
näissä säännöissä liitoksi.
Liitto on sekä suomen- että ruotsinkielinen.
2 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten
hyvinvointia ja osallisuutta sekä parantaa heidän elinolojaan ja
arjen turvallisuutta. Liitto edistää myös ikääntyvän väestön
vanhuuteen varautumista.
Liitto toimii jäsenyhteisöjensä keskusjärjestönä sekä
valtakunnallisena edunvalvonta-, vaikuttamis- ja
yhteistyöjärjestönä. Liitto edistää ja tukee jäsenyhteisöjensä
toimintaa.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
- toimii jäsentensä yhteenliittymänä ja edunvalvojana ja tukee
niiden toimintaa;
- vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, pitää yhteyttä ja tekee
yhteistyötä alan viranomaisten ja muiden vaikuttajien kanssa;
- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa kannanottoja ja
lausuntoja vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin,
elinolojen ja osallisuuden parantamiseksi;
- tukee ja edistää ikääntyvien ihmisten tietoisuutta ja kykyä
varautua vanhuuteen;
- ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten, ikääntyneiden ja
ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken;
- kokoaa ja edistää alansa asiantuntemusta ja ammatillista
kehittymistä;
- harjoittaa kehittämis-, tutkimus-, koulutus-, ja julkaisutoimintaa
sekä järjestää tapahtumia ja kampanjoita;
- edistää kansalais- ja järjestötoimintaa;
- järjestää kohderyhmilleen ohjaus- ja tukitoimintaa;
- edistää kohderyhmiensä hyvinvointia, elinoloja ja osallisuutta
sekä hyvää asumista ja asumisedellytyksiä; ja
- tekee kansainvälistä yhteistyötä ja toimii alan kansainvälisissä
verkostoissa.
4 § Jäsenmaksut ja varainhankinta
Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi kerätä jäsenmaksuja ja
kannatusjäsenmaksuja.
Jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena liittokokouksen päättämän
määrittelyn mukaisesti jäsenten jäsenmäärän ja liikevaihdon tai sitä
vastaavan tuoton perusteella.
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Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yhteisöille sekä
yksityisille henkilöille.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää
muuta varainhankintaa.
Liitto voi myös harjoittaa välittömästi tarkoituksensa
toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa ja
julkaisutoimintaa sekä vuokrata tiloja erilaisiin tilaisuuksiin.
5 § Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen
yhdistys, säätiö tai muu pääasiallisesti yleishyödyllistä toimintaa
harjoittava yhteisö, joka hyväksyy liiton säännöt sekä sitoutuu
toteuttamaan liiton tarkoitusta ja noudattamaan liiton toiminta
periaatteita.
Liiton kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen
yhdistys, muu yhteisö ja säätiö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa
tukea järjestön toimintaa.
Liiton jäsenet hyväksyy liiton hallitus.
Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton
hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota
ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kulumassa
olevan kalenterivuoden ja aiemmat jäsenmaksut.
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa määrätyillä
perusteilla tai jos jäsen toimii liiton tarkoituksen tai sääntöjen
vastaisesti.
Liiton hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole
suorittanut edellisen kalenterivuoden tai aiemmin erääntynyttä
jäsenmaksuaan.
6 § Päätösvalta
Varsinaiset jäsenet käyttävät liiton päätösvaltaa liittokokouksessa.
Liiton toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jonka on huolellisesti
hoidettava liiton asioita.
7 § Liittokokous
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain huhti-kesäkuussa
hallituksen määräämänä aikana.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään
yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista varsinaisista jäsenistä
tätä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
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Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä
varsinaisille jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköisesti
jäsenen liitolle ilmoittamaan yhteystietoon sekä voidaan julkaista
liiton internetsivustolla vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.
Hallituksen on lähetettävä postitse tai sähköisesti jäsenen liitolle
ilmoittamaan yhteystietoon liittokokouksen esityslista siihen
liittyvine esityksineen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Varsinainen jäsen voi, hallituksen niin päättäessä, osallistua
liittokokoukseen myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta
liittokokouksen hyväksymän äänestys- ja vaalijärjestyksen
mukaisesti.
Liittokokouksessa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.
Kannattajajäsenelle voidaan myöntää läsnäolo-oikeus
liittokokouksessa. Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla
ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli
ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa
tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle
pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita
valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin
montaa ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee
arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään
kymmenen (10) äänivaltaista jäsentä sitä pyytää.
8 § Varsinainen liittokokous
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi
ääntenlaskijaa ja pöytäkirj antarkastaj aa;
2) esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan
lausunto edelliseltä tilikaudelta;
3) päätetään toiminta kertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta;
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä
tilikaudelta;
5) vahvistetaan tulevan kolmivuotiskauden strategia ja
talousarvioraami;
6) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
vuodelle;
7) määrätään kalenterivuosittain määräytyvät jäsenmaksut sekä
kannatusjäsenmaksut seuraavalle vuodelle;
8) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä;
9) valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan liiton puheenjohtajaksi;
10) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle;
11) valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja seuraaviksi kolmeksi tilikaudeksi;
12) valitaan vaalitoimikunta, sen puheenjohtaja ja sen muut jäsenet
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13) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Asiasta, jonka liiton jäsen haluaa saada käsiteltäväksi
varsinaisessa liittokokouksessa, on tehtävä kirjallinen esitys
liiton hallitukselle ennen kokousvuoden helmikuun 1. päivää.
9 § Vaalitoimikunta
Vaalien valmistelua varten liittokokous asettaa vuodeksi kerrallaan
vaalitoimikunnan, joka tekee valittavista henkilöistä
liittokokoukselle ehdotuksen.
Vaalitoimikunnan tehtävänä on tehdä liittokokoukselle ehdotus liiton
puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja vaalitoimikunnan jäsenten
sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai
tilintarkastusyhteisön valitsemisesta.
Liittokokous ja hallitus voivat antaa vaalitoimikunnalle myös muita
valmistelutehtäviä.
Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2)
muuta jäsentä.
10 § Neuvottelupäivät
Liiton jäsenten neuvottelupäivät voidaan pitää liittokokouksen
yhteydessä.
Neuvottelupäivillä käsitellään liiton toimintaan ja
toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia asioita.
11 § Hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja
enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja
jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta ja se alkaa valinnan tehneen
varsinaisen liittokokouksen päättyessä ja päättyy seuraavaan
varsinaiseen liittokokoukseen.
Hallituksen jäsenistä kolmasosa (1/3) on erovuorossa vuosittain.
Hallitus valitsee vuosittain liittokokouksen jälkeen keskuudestaan
kaksi varapuheenjohtajaa ja määrää heille sijaantulojärjestyksen.
Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kolmeksi (3)
peräkkäiseksi toimikaudeksi.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen
varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on
läsnä päätöksenteossa.
12 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä liittokokouksen päätösten
mukaan huolellisesti hoidettava liiton asioita.
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Hallituksen on huolehdittava siitä, että liiton kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito sekä sisäinen valvonta on luotettavalla
tavalla järjestetty.
Hallitus edustaa liittoa.
Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
1) päättää liiton strategisesta suunnittelusta, toiminnasta ja
taloudesta sekä raportoimisesta liittokokoukselle;
2) päättää liiton jäseneksi hyväksymisestä;
3) vastata liittokokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja
täytäntöönpanosta;
4) asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät;
5) ottaa toimeen ja siitä vapauttaa toiminnanjohtaja sekä liiton
johto- ja taloussäännössä määritellyt työntekijät;
6) hyväksyä liiton johto- ja taloussääntö
7) päättää liiton omaisuuden hankkimisesta, myymisestä,
vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.
13 § Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa liiton päivittäistä hallintoa
sekä
1) johtaa liiton toimistoa;
2) valmistella liittokokouksissa ja hallituksen kokouksissa
käsiteltävät asiat sekä vastata päätösten toimeenpanosta ja niistä
tiedottamisesta;
3) palkata ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän
työsuhteidensa ehdoista liiton johto- ja taloussäännön mukaisesti;
4) huolehtia hallituksen ohjeiden sekä liiton johto- ja
taloussäännön mukaisesti liiton taloudesta ja omaisuuden hoidosta;
5) nimetä liiton johtoryhmä ja
6) hoitaa hallituksen määräämät muut tehtävät.
14 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
toiminnanjohtaja sekä hallituksen määräämä henkilö tai määräämät
henkilöt, aina kaksi yhdessä.
15 § Liiton tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
16 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous.
Sääntöjen muuttaminen on mainittava kokouskutsussa ja päätös on
tehtävä vähintään ¾:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
17 § Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen
Päätös liiton purkautumisesta on tehtävä liittokokouksessa ja siitä
on mainittava kokouskutsussa.

Sivu: 6(6)

Liiton purkautumista koskeva päätös on tehtävä vähintään ¾:n
enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa sen varat luovutetaan purkautumispäätöksen
tehneen liittokokouksen päätöksen mukaan tarkoitukseen, joka
mahdollisimman läheisesti vastaa liiton tarkoitusta.
Jos liitto lakkautetaan, niin varat on luovutettava sellaiseen
tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa liiton
tarkoitusta.
18 § Siirtymäsäännökset
Ensimmäisenä vuotena ja toisena vuotena erovuoroisina olevat
hallituksen jäsenet arvotaan.

