
Luonnos järjestön säännöiksi  Alueelliset opinto- ja työpäivät 2023 
Eläkeläiset ry:n säännöt 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

Yhdistyksen nimi on Eläkeläiset ry, ruotsiksi Pensionärerna rf. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään järjestöksi. 
Järjestön kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 

Järjestö on puolueisiin sitoutumaton kansalaisjärjestö. 

 

2 § Tarkoitus 

Järjestön tarkoitus on eläkeläisväestön edunvalvonta, edistäen eläkeläisväestön aineellista, henkistä ja sosiaalista 
hyvinvointia, ihmisoikeuksia sekä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Järjestö tarjoaa eläkkeellä oleville vaikuttamis-, osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia ja edistää yhteisöllisyyttä 
sekä torjuu syrjäytymistä.  

 

3 § Tehtävät 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö  

• luo ikääntymispolitiikkaa yhdessä jäsenistönsä kanssa,  
• vaikuttaa yhteiskuntaan ikääntymispolitiikkansa pohjalta,  
• pitää yhteyttä poliittisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin ja                              

tekee niille esityksiä, aloitteita ja lausuntoja,  
• tekee yhteistyötä muiden eläkeläisjärjestöjen kanssa 
• valvoo eläkeläisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassa, 
• avustaa ja ohjaa jäsenyhdistystensä ja niiden jäsenten oma-aloitteista toimintaa, 
• harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, 
• järjestää kokouksia, koulutuksia sekä luentotilaisuuksia, 
• järjestää eläkeläisten kulttuuri-, liikunta- ja muuta harrastustoimintaa, 
• tekee kansainvälistä yhteistyötä ja seuraa eläke- ja sosiaalipolitiikan kansainvälistä kehitystä. 

 

4 § Varainhankinta 

Toimintansa rahoittamiseksi järjestö voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa sekä 
toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 

Järjestö voi lisäksi harjoittaa muuta toimintansa rahoittamiseksi tarpeellista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista 
toimintaa, jota varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan.  

 

5 § Jäsenet 

Liittyminen jäseneksi  

Jäseneksi voivat liittyä rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka sitoutuvat 
noudattamaan näitä sääntöjä ja maksamaan järjestön jäsenmaksun ja jotka järjestön hallitus hyväksyy jäseniksi. 
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Järjestön jäseniä ovat: 

• paikallisyhdistykset,  
• paikallisyhdistysten muodostamat piirijärjestöt, joitten toiminta-alueen valtuusto määrittelee ja 
• muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt. 

Eroaminen 

• Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla siitä edustajakokouksessa sen pöytäkirjaan.  

• Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet järjestöä kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä. 

Erottaminen 

Järjestöllä on oikeus erottaa jäsen, jos se 

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin se on järjestöön liittymällä sitoutunut; 
2. on menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut järjestöä; tai 
3. ei enää täytä laissa tai järjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Erottamisesta päättää hallituksen esityksestä valtuusto. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle 
varattava tilaisuus selityksen antamiseen. 

Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa järjestössä. 

 

6 § Järjestön hallinto 

Järjestön päätäntävaltaa käyttävät edustajakokous ja valtuusto. Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. 

 

7§ Edustajakokous 

Järjestön ylin päättävä elin on edustajakokous. 

Varsinainen edustajakokous pidetään hallituksen kutsusta joka kolmas vuosi, sen ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  

Hallitus määrää kokouksen ajan ja paikan ja päättää tarvittaessa etäkokouksesta yhdistyslain määräyksiä 
noudattaen. 

Ylimääräinen edustajakokous pidetään, milloin  
- hallitus tai valtuusto katsoo sen tarpeelliseksi tai  
- edustajakokous on niin päättänyt tai  
- vähintään kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten 
hallitukselta kirjallisesti vaatii.  

Varsinaisesta edustajakokouksesta on ilmoitettava kolme kuukautta aikaisemmin jäsenille lähetettävällä kirjeellä ja 
lehti-ilmoituksella.  

Ylimääräisen edustajakokouksen koollekutsumisaika on yksi kuukausi ja kutsutapa on sama kuin varsinaisen 
edustajakokouksen. Kutsussa on noudatettava yhdistyslain säännöksiä. 
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8 § Edustajakokouksen tehtävät 

Varsinaisen edustajakokouksen tehtävänä on: 
 
1. käsitellä toiminta- ja talouskatsaus edelliseltä edustajakokouskaudelta, 
2. vahvistaa edellisen kalenterivuoden vuosikertomus  ja tilinpäätös sekä kuulla tilintarkastuskertomus, 
3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
4. vahvistaa kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, 
5. käsitellä 10 §:n tarkoittamat esitykset, 
6. käsitellä ja vahvistaa toimintaohjelma ja siihen sisältyvät ikääntymispoliittiset ja toiminnalliset tavoitteet sekä 
taloussuunnitelma seuraavalle edustajakokouskaudelle,  
7. valita valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet, 
8. valita hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään Eläkeläiset ry:n puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtaja, 
jota nimitetään järjestön varapuheenjohtajaksi, ja kuusi muuta varsinaista hallituksen jäsentä ja heidän 
henkilökohtaiset varajäsenensä, 
9. valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, 
10. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta, 
11. käsitellä muut hallituksen esittämät asiat. 
 
 
9 § Edustajakokouksen päätösvalta ja päätöksenteko 
 
Edustajakokouksessa päätösvalta on paikallisyhdistysten nimeämillä edustajilla.  
 
Paikallisyhdistykset saavat lähettää edustajakokoukseen yhden edustajan kutakin alkavaa 100 jäsentä kohden, 
kuitenkin enintään kolme edustajaa ja yhtä monta varaedustajaa. Jäsenmäärä määräytyy edellisen kalenterivuoden 
viimeiseen päivään mennessä maksettujen jäsenmaksujen perusteella.  
 
Piirijärjestöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt saavat kukin yhden edustajan ja yhden varaedustajan. Heillä on 
puhe- ja esitysoikeus. 
 
Päätökset edustajakokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa. 
 
Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, ellei yksimielisesti toisin päätetä. 
 
 
10 § Esitykset edustajakokoukselle 
 
Esityksiä varsinaiselle edustajakokoukselle voivat tehdä kaikki jäsenet sekä valtuusto ja hallitus. 
 
Edustajakokoukselle tarkoitettu esitys tulee toimittaa kirjallisesti vähintään kahta kuukautta ennen kokousta 
hallitukselle. Hallituksen on annettava asiasta lausunto ja saatettava se edustajakokouksen käsiteltäväksi. 
 

11 § Valtuusto 

Edustajakokousten välisenä aikana päätösvaltaa käyttää valtuusto paitsi niissä asioissa, jotka on näissä säännöissä 
määrätty edustajakokouksen käsiteltäviksi tai joista edustajakokous on tehnyt päätöksen. 

Valtuustoon kuuluvat edustajakokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 30–38 muuta 
varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.  
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Jos valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, valtuusto voi valita keskuudestaan 
toisen henkilön hänen tilalleen toimikauden loppuun saakka. 

Hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi kuulua varsinaisena jäsenenä eikä varajäsenenä valtuustoon. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muitten varsinaisten jäsenten yhtäjaksoinen toimikausi on enintään kuusi 
vuotta. 

Valtuuston toimikausi alkaa heti varsinaisen edustajakokouksen suorittaman vaalin jälkeen. 

 

12 § Valtuuston kokoukset 

Valtuuston varsinainen kokous pidetään ensimmäisellä vuosipuoliskolla, paitsi varsinaisena edustajakokousvuonna, 
jolloin valtuuston kokousta ei tarvitse järjestää. 

Valtuuston ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin  
- valtuusto niin päättää tai  
- hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai  
- vähintään kymmenesosa (1/10) valtuuston äänivaltaisista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten vaatii.  

Valtuuston kokouksesta on annettava valtuuston jäsenille ja jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään kolme 
kuukautta ennen kokousta. 

Valtuuston varsinaisen kokouksen kutsuu koolle hallitus kullekin jäsenelle lähetettävällä henkilökohtaisella kirjeellä. 
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kahta viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava tärkeimmät kokouksessa 
esille tulevat asiat. 

Ylimääräisen valtuuston kokouksen koollekutsumisaika on yksi kuukausi ja kutsutapa on sama kuin varsinaisen 
valtuuston kokouksen. 

Esityksiä valtuuston kokoukselle saavat tehdä hallitus ja jäsenet. Valtuuston kokouksessa käsiteltäviksi tarkoitetut 
asiat on esitettävä kirjallisina hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta. 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 

Järjestön puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja hallituksen muilla jäsenillä on valtuuston kokouksissa läsnäolo-, 
puhe- ja esitysoikeus. 

Päätökset valtuuston kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa. 

Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, ellei yksimielisesti toisin päätetä. 

 

13 § Valtuuston tehtävät 

Valtuuston varsinaisen kokouksen tehtävänä on: 

1. vahvistaa varsinaisten edustajakokousten välisenä aikana vuosikertomus ja tilinpäätös sekä kuulla 
tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, 

2. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, 
3. käsitellä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä käsitellä seuraavan vuoden toiminnan ja 

talouden suuntaviivoja, 
4. käsitellä 12 § viidennessä momentissa tarkoitetut esitykset, 
5. päättää seuraavan vuoden jäsenmaksuista, milloin ne eivät kuulu varsinaiselle edustajakokoukselle, 
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6. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat sekä kokouksen osanottajien 

kokouksen alussa esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi. 

Jos järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen tai varajäsen eroaa kesken 
toimikautensa, valtuusto valitsee toisen henkilön hänen tilalleen toimikauden loppuun asti. 

Jos valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa kesken toimikautensa, valtuusto voi valita keskuudestaan 
toisen henkilön hänen tilalleen toimikauden loppuun asti. 

 

14 § Hallitus 

Järjestön toimeenpaneva elin on hallitus, johon kuuluvat varsinaisen edustajakokouksen kolmeksi vuodeksi 
valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä.  

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen muitten varsinaisten jäsenten yhtäjaksoinen toimikausi on 
enintään kuusi vuotta. 

Hallituksen toimikausi alkaa heti varsinaisen edustajakokouksen suorittaman vaalin jälkeen. 

 

15 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on 
läsnä. 

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus. 

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetuin lipuin äänestettäessä arpa. 

Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, ellei yksimielisesti toisin päätetä. 

Hallitus voi kokoontua myös tietoliikennevälineiden välityksellä tai pitää sähköpostikokouksia. 

 

16 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on järjestön asioiden huolellinen hoitaminen lakien ja järjestön sääntöjen mukaisesti, järjestön 
edustaminen ja sen kokousten päätösten toimeenpaneminen. 

Hallitus:  

1. johtaa järjestön yleistä toimintaa, 
2. kutsuu koolle ja valmistelee edustajakokouksen ja valtuuston kokoukset sekä panee täytäntöön niiden 

päätökset, 
3. laatii edustajakokoukselle ja valtuustolle esityksen toimintaohjelmaksi ja taloussuunnitelmaksi, vuosittaiseksi 

toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi, 
4. edustaa järjestöä ja valitsee edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa järjestöllä on edustusoikeus, 
5. vastaa järjestön varainhoidosta ja taloudellisesta toiminnasta, 
6. ohjaa piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toimintaa, 
7. hyväksyy järjestön jäsenet ja pitää jäsenluetteloa, 
8. päättää toiminnanjohtajan ja muiden järjestön työntekijöiden palkkaamisesta ja työstä vapauttamisesta ja 

sopii heidän työehdoistaan, 
9. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, luovuttamisesta tai panttauksesta,  
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10. valitsee tarvittavat jaostot ja 
11. suorittaa muut sille kuuluvat tehtävät. 

 

17 § Nimenkirjoittajat 

Järjestön nimen kirjoittavat järjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. 

Hallitus voi lisäksi antaa oikeuden kirjoittaa yksin järjestön nimen määräämälleen henkilölle.  

 

18 § Toiminta- ja tilikausi 

Järjestön toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. 

 

19 § Järjestön sääntöjen muuttaminen  

Sääntöjen muuttamisesta päättää edustajakokous, jossa päätös on tehtävä vähintään kolme- neljäsosalla (3/4) 
annetuista äänistä. 

 

20 § Järjestön purkaminen 

Järjestön purkamisesta päättää edustajakokous, jossa päätös on tehtävä vähintään kolmeneljäsosalla (3/4) 
annetuista äänistä. 

Jos järjestö purkautuu tai lakkautetaan on sen varat ja omaisuus, sitten kun velat ja muut sitoumukset on suoritettu, 
edustajakokouksen päätöksen mukaisesti käytettävä järjestön päämääriä lähellä oleviin tarkoituksiin. 

 

21 § Muut asiat 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


