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SÄÄNNÖT 

 

 

 

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 

 

Yhdistyksen nimi on Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät – TESO ry, Företagare inom hälso- och so-

cialvården rf. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toimialue Suomi. 

 

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. 

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 

 

Yhdistys on terveys- ja sosiaalialan palveluntuottajia yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on 

 

 Edistää korkealaatuista yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla 

 Parantaa yhteiskunnan, viranomaisten ja päättäjien tietämystä alan palveluntuottajien ase-

masta 

 Lisätä alan palveluntuottajien ammattitaitoa 

 Kehittää alan palveluntuottajien laatutyöskentelyä 

 Edistää yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä 

 Välittää alaa koskevaa tietoa 

 Toimia alan kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi 

 Toimia keskusjärjestönä jäsentensä edunvalvonnassa 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 

 Pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja päättäjiin 

 Toimii tieto- ja yrityspankkina, toisin sanoen kokoaa tietoa ja pitää rekisteriä alan yrittäjistä 

sekä työ- ja asiantuntijatarpeista 

 Järjestää alan koulutusta jäsenilleen 

 Organisoi alan konsultointipalveluja jäsenilleen 

 Organisoi alan palveluntuottajia yhdistävää toimintaa 

 Voi toimia jäsenenä alan kotimaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä 

 Hyväksyy alueelliset yhdistykset 

 Voi vastaanottaa lahjoituksia ja kerätä varoja toimintansa tukemiseksi 

 Voi jakaa apurahoja 

 

3§ JÄSENYYS 

 

Kaikki yhdistyksen hyväksymät rekisteröidyt alueyhdistykset ovat yhdistyksen yhdistysjäseniä. 

Alueyhdistyksillä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. 
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Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä terveys- ja sosiaalialan palveluntuottaja. Yhdistyk-

seen voi myös kuulua hallituksen hyväksymä kannatusjäsen. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta 

eikä toimivaltaa. Uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

4§ JÄSENYYSEHDOT 

 

Liittymisellään jäsen ilmaisee hyväksyvänsä yhdistyksen tarkoituksen ja tahtonsa noudattaa näitä 

sääntöjä ja toimielinten päätöksiä. Hän sitoutuu myös suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen 

määräämän jäsenmaksun yhdistyksen tilille eräpäivään mennessä. 

 

5§ JÄSENMAKSUT 

 

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain yhdistykselle perittävästä jäsenmaksusta ja kannatus-

jäsenmaksusta. Jäsenmaksu määrätään palveluntuottajan palveluksessa edellisen kalenterivuoden 

päättyessä työskentelevän henkilöstön määrän perusteella. 

 

6§ YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kuluvan kalenterivuoden jäsen-

maksun täysimääräisenä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksun mak-

samatta kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä tai toimii vastoin yhdistyksen toimintaperiaat-

teita. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli ilmenee, että hän toiminnassaan jättää noudattamatta alaa 

sääntelevän lainsäädännön velvoitteita. 

 

Erottamisesta päättää hallitus. 

 

7§ TILI- JA TOIMIKAUSI 

 

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 

 

8§ KOKOUKSET 

 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi – 

toukokuussa ja syyskokous syys – joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

 

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos 1 / 10 äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti erityi-

sesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta vaatii. 

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. 

 

9§ VARSINAISET KOKOUKSET 

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten-

laskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään esityslista 

5. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 

6. Esitellään yhdistyksen edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi äänten-

laskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään esityslista 

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suu-

ruus 

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet joka toinen vuosi 

8. Valitaan 1 – 2 tilintarkastajaa sekä heille varajäsenet vuodeksi kerrallaan 

9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista 

10. Käsitellään ja päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

11. Päätetään mahdollisista muista kokouksista 

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltä-

väksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisena hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. 

 

10§ YHDISTYKSEN HALLITUS 

 

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittuina puheenjohtaja ja 10 – 20 jäsentä. 

 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja niin usein kuin asiat vaativat ja se on kutsuttava koolle, jos 

vähintään kolme hallituksen jäsentä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu kool-

le sääntöjen mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahaston-

hoitajan. Tarvittaessa sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi 

muodostaa toimikuntia, joiden tehtävänä on hoitaa hallituksen valvonnan alaisena hallituksen toi-

mivaltaan kuuluvia hallituksen sille antamia tehtäviä sekä valmistella hallituksen kokouksessa käsi-

teltävät asiat. 

 

11§ VAALIKELPOISUUS 

 

Hallituksen jäseneksi voidaan valita henkilöt vain varsinaisten jäsenten piiristä ja korkeintaan yksi 

henkilö aina yhdestä jäsenmaksun maksaneesta jäsenorganisaatiosta. Yhdistyksen luottamustehtä-

viin voidaan valita vain jäsenorganisaatiossa päätösvaltaa käyttävä henkilö tai yksityinen ammatin-

harjoittaja. 
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12§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

 

 Käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistystä koskevat asiat näiden sääntöjen 

ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti 

 Valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokouk-

set 

 Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt 

 Pitää rekisteriä yhdistyksen jäsenistä 

 Valmistella vuosikertomus ja tilinpäätös 

 Laatia toimintasuunnitelma 

 Edustaa yhdistystä 

 Harjoittaa tiedotustoimintaa 

 Seurata yhdistyksen jäsenten palvelujen laatua 

 Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet 

 Hyväksyä alueyhdistysten säännöt ja niiden muutokset 

 

13§ ÄÄNESTYS 

 

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee koko-

uksen puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa. Suljettu lippuäänestys tulee suorittaa yhden 

jäsenen niin vaatiessa. 

 

14§ NIMENKIRJOITTAMINEN 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen oikeuttama hallituk-

sen jäsen tai toimihenkilö kukin erikseen. 

 

15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu käsitel-

täväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja muutosta on kannattanut vähintään 2 / 3 enemmis-

tö annetuista äänistä. 

 

16§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahden kokouksen yhtäpitävällä päätöksel-

lä. Molemmissa kokouksissa on päätöksen saatava vähintään 2 / 3 annetuista äänistä. Kokouksien 

välillä tulee olla vähintään kaksi kuukautta. Kun yhdistys puretaan, sen omaisuus, sen jälkeen kun 

mahdolliset velat on maksettu, on käytettävä sillä tavoin, kun yhdistyksen jälkimmäisessä purkami-

sesta päättävässä kokouksessa on päätetty sääntöjen 2§:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen. 

 

 

17§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 


