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Suomen Setlementtiliitto ry:n säännöt
Hyväksytty liittokokouksessa 23.11.2017

1§

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Setlementtiliitto ry. (myöhemmin liitto), ruotsiksi
Finlands Settlementförbund rf.
Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta voidaan käyttää englanninkielistä nimeä
The Finnish Federation of Settlement Houses.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§

Liiton tarkoitus
Liitto on setlementtiarvoihin sitoutuneiden ja setlementtityötä tekevien
suomalaisten yhteisöjen keskusjärjestö, joka edistää setlementtityötä
strategiansa mukaisesti.

3§

Liiton toimintamuodot ja rahoitus
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1. Edistää jäsentensä kehittämis- ja yhteistoimintaa, setlementtityön
asiantuntemusta, ammatillista kehitystä sekä kannustaa ja tukee
osaamisellaan uusien setlementtien perustamista, tekee setlementtityötä ja
setlementtiliikettä edistävää koulutus-, tutkimus-, ja julkaisutoimintaa.
2. Toimii jäsenistönsä valtakunnallisena edunvalvojana laajasti ihmisten ja
yhteisöjen hyvinvointia edistävissä yhteistyöverkostoissa. Vaikuttaa
päättäjiin ja yhteiskuntapolitiikkaan tekemällä aloitteita ja antamalla
lausuntoja sekä pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin.
3. Edustaa suomalaista setlementtiliikettä kansainvälisesti sekä edistää ja
tukee jäsentensä kansainvälisiä yhteyksiä
4. Ylläpitää setlementtiliikettä käsittelevien julkaisujen tallennustoimintaa ja
arkistoa
5. Voi omistaa setlementtityötä tekevien yhteiskunnallisten yritysten osakkeita
ja tukee jäsentensä palveluliiketoiminnan kehittämistä.
6. Ryhtyy muihin vastaaviin tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisiin
toimenpiteisiin
Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja
testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa
immateriaalioikeuksia sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4§

Liiton jäsenet
Liiton varsinaisiksi jäseniksi liittohallitus voi hakemuksesta hyväksyä
rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt, jotka toteuttavat setlementtiliikkeen strategian
ja setlementtisitoumuksen mukaista toimintaa.
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Kannatusjäseneksi liittohallitus voi hyväksyä hakemuksesta oikeuskelpoisen
yhteisön tai säätiön, joka haluaa tukea liiton tarkoitusperiä ja toimintaa.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Jäsenmaksu määrätään jäsenen palveluksessa tai työsuhteessa olleille
maksun määräämistä edeltäneenä kalenterivuonna maksetuista palkoista.
Jäsenmaksulle voidaan määrätä vähimmäismäärä.
Ensimmäisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä
kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.
Jäsentä voidaan veloittaa sopimuksen mukaan liiton suorittamista erityisistä
jäsenpalveluista.
Liitosta voi erota ilmoittamalla siitä lain määräämällä tavalla.
Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii Setlementtiliiton sääntöjä ja/tai
setlementtisitoumuksessa yhteisesti sovittuja kriteereitä tai arvoja vastaan.
Erottamispäätös on perusteltava ja annettava kirjallisena. Erotetuksi tullut
jäsen voi kuukauden kuluessa päätöksen saatuaan ilmoittaa kirjallisesti
vievänsä sen liittokokouksen ratkaistavaksi.
Jos jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden (2) vuoden
kuluessa, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi liitosta.
5§

Liittokokous
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous.
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus. Kirjallinen kutsu kokoukseen on
postitettava tai lähetettävä sähköisesti jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen liittokokousta.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja
sääntömääräinen syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään ja vahvistetaan edellisen kalenterivuoden toimintakertomus
2. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös
3. käsitellään tilintarkastajien lausunto
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. päätetään vastuuvapaudesta
6. nimitetään vaalitoimikunta valmistelemaan syyskokouksessa tapahtuvaa
liittohallituksen jäsenten valintaa
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
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Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään ja vahvistetaan liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
2. päätetään jäsenten jäsenmaksuluokista ja niiden mukaisista
jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenten jäsenmaksuista
3. käsitellään ja vahvistetaan liiton seuraavan vuoden talousarvio
4. valitaan liiton puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi vuodeksi (joka toinen
vuosi)
5. valitaan liittohallituksen jäsenet seuraaviksi kahdeksi vuodeksi (joka toinen
vuosi)
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa, sekä heille varahenkilöt
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Setlementtiliikkeen strategiasta ja sen päivittämisestä päättää liittokokous,
jolle liittohallitus tekee sitä koskevia esityksiä.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos liittokokous niin päättää, hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti
hallitukselta pyytää.
Päätökset liittokokouksissa tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa
ratkaisee arpa. Vaalit suoritetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.
Jäsenten liittokokoukseen esittämät asiat on esitettävä liittohallitukselle
kirjallisesti kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta.
Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
6§

Äänioikeus liittokokouksessa
Liiton kokouksissa äänimäärä määräytyy niin, että varsinaisella jäsenellä on
yksi ääni jokaista alkavaa jäsenmaksuluokkaa kohti. Ääniä jäsenellä voi siten
olla vähintään (1) ja enintään neljä (4). Liiton 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.
Äänioikeutettuja liittokokouksessa ovat kuluvan vuoden jäsenmaksunsa
maksaneet liiton varsinaiset jäsenet. Kannatusjäsenillä, hallituksen jäsenillä,
liiton toimihenkilöillä ja liittokokouksen niin päättäessä muillakin on läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Liittokokoukseen on jokainen varsinainen jäsen oikeutettu lähettämään
edustajia liittokokousvuotta edeltäneen vuoden jäsenmaksuluokkansa
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mukaisesti. Jäsenen äänimäärä on sama kuin edustajien määrä. Edustajilla
on kullakin yksi (1) ääni. Jäsenellä on oikeus valtuuttaa edustaja käyttämään
useampaakin äänistään. Sama henkilö voi edustaa vain yhtä jäsentä.
7§

Liittohallitus
Liiton toimeenpaneva elin on liittohallitus, jonka tehtävänä on:
1. edustaa liittoa sekä johtaa ja valvoa sen asioiden ja tehtävien hoitamista
2. hoitaa liiton omaisuutta ja taloutta
3. olla Setlementtiliiton ja sen omistamien osakeyhtiöiden muodostaman
yhteiskunnallisen konsernin hallitus
4. ottaa liiton palvelukseen toimitusjohtaja ja hänen suorat, päätoimiset
alaisensa
5. vahvistaa liiton toimielinten ja työntekijöiden toimintaa ohjaavat säännöt ja
ohjeet
6. valmistella liittokokousasiat ja tehdä sille esityksiä setlementtiliikkeen
strategiaksi
7. valita liiton edustajat yhteisöihin
8. hoitaa muut toimialaansa kuuluvat tehtävät
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-12 jäsentä. Puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet voidaan
valita enintään kolmelle peräkkäiselle kaksivuotiskaudelle. Muista
kokouksessa läsnä olevista henkilöistä päättää liittohallitus.
Liittohallituksen jäsenten valinnassa huomioidaan yhdenvertaisuus- ja tasaarvonäkökulmat sekä jäsenyhteisöjen riittävä edustus. Edelleen jäsenten
valinnassa otetaan huomioon liiton eri toimintoihin liittyvä asiantuntemus ja
yleinen setlementtityön asiantuntemus sekä setlementtiliikkeen
sidosryhmäyhteydet.
Jäseniä valittaessa käytetään ehdokaslistaa, siten, että kukin ääni annetaan
ehdokaslistalle kokonaisuudessaan.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi
kerrallaan.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on
paikalla.
Äänestyksissä päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

8§

Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä toimitusjohtajan kanssa tai kaksi liittohallituksen keskuudestaan
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valitsemaa jäsentä yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa liiton toimihenkilön
kirjoittamaan liiton nimen yksin.
9§

Liiton tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee toimittaa kirjallinen tilintarkastuskertomus
liittohallitukselle kolmen viikon kuluessa tilinpäätöksen saatuaan.

10§

Sääntöjen muuttaminen
Liiton sääntöjen muuttamisesta on päätettävä liittokokouksessa, jossa
muutoksen on saatava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö
annetuista äänistä.
Jäseniltä tulevat muutosesitykset ja niiden perustelut on esitettävä kirjallisesti
vähintään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta liittohallitukselle, joka antaa
niistä lausuntonsa liittokokoukselle.
Sääntömuutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

11§

Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä, vähintään
kolmenkymmenen (30) vuorokauden väliajalla pidettävässä liittokokouksessa,
joissa kummassakin päätöksen on saatava kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistö annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa sen varat, velkojen suorittamisen jälkeen, on käytettävä
setlementtiliikkeen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta
päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Liiton tullessa lakkautetuksi
sen varat on käytettävä samaan tarkoitukseen. Raha-automaattiyhdistyksen
tai vastaavan tahon avustuksella hankitusta omaisuudesta päätettäessä on
noudatettava voimassaolevia erityissäädöksiä.

