Ammatillisten Perhekotien Liitto ry
Säännöt
(vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 11/07)

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Ammatillisten Perhekotien Liitto ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
yhdistys, ja sen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.
2§
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lastensuojelun alalla toimivien Ammatillisten perhekotien yleisiä ja
yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan
yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä kotimaassa ja ulkomailla;
2. tekee toimialaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja;
3. ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia,
neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla asiaa koskevia selvityksiä;
4. osallistuu toimialansa kansainväliseen kehitystyöhön;
5. harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja tutkimustoimintaa;
6. seuraa sosiaali- ja kasvatusalan laadunkehitystoimintaa, tukee jäseniensä laatu-ohjelmien
kehittämistä koulutuksen ja yhteistyön avulla sekä ohjaa ja valvoo jäseniensä toiminnan laatutasoa:
7. ylläpitää yhteyksiä muihin alan järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla;
8. kehittää ammatillisten perhekotien ja sosiaalihallinnon yhteistyötä;
9. auttaa uusien ammatillisten perhekotien perustamisessa;
10. ylläpitää rekisteriä kaikista jäseninä olevista perhekodeista ja jäseniensä hoitopaikkatilanteesta;
11. suorittaa muita vastaavanlaisia Ammatillisten Perhekotien Liiton tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä ja
toimia, kuten loma- ja virkistystoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräystä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
3§
Ammatillisten Perhekotien Liiton varsinaiseksi jäseneksi liittohallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä
lastensuojelun alalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen, ja joka toimintaansa nähden
1. on saanut toimipaikkansa kunnan sekä lääninhallituksen asianmukaiset luvat ja lausunnot
2. toiminnan tulee etiikaltaan ja moraaliltaan olla lapsen edun mukaista.

4§
Liittokokous voi liittohallituksen esityksestä päättää lastensuojelualalla erityisesti ansioituneen henkilön, tai
oikeuskelpoisen yhteisön kutsumisesta Ammatillisten Perhekotien Liiton kunniajäseneksi.
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5§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liittokokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jäsen, jonka toiminnallinen rakenne muuttuu vuosien saatossa toisenlaiseksi kuin liiton
liittymiskriteerit edellyttävät, voi hakea liiton kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja
velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenelläkin. Kannatusjäsenet erotetaan erilliseksi ryhmäksi liiton esitteissä
ja jäsenluettelossa.
Liittohallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta kahden vuoden ajalta, 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.
6§
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen varsinaisille ja
kannatusjäsenille päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Yhdistyksen liittokokoukset
7§
Ammatillisten Perhekotien Liiton päättävänä elimenä on liittokokous. Varsinaisella ja kannatusjäsenellä on
liittokokouksessa yksi ääni, jota käyttää varsinaisen tai kannatusjäsenen valtuuttama edustaja.
Yhdistyksen varsinainen liittokokous pidetään vuosittain liittohallituksen määräämänä päivänä ennen
maaliskuun loppua.
Ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liiton liittokokous niin päättää tai kun liittohallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitetun asian käsittelyä varten sitä vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus pitämisestä on esitetty
liittohallitukselle.
Liittokokouksen kutsuu koolle liittohallitus kirjallisella tai sähköpostilla lähetetyllä kutsulla jäsenille vähintään
yhtä kuukautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.
8§
Yhdistyksen varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liittohallituksen jäsenille ja
muille tilivelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen liittokokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti liittohallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
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Liittohallitus
9§
Ammatillisten Perhekotien Liiton asioita hoitaa liittohallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa vuodeksi
kerrallaan valittu puheenjohtaja, kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista jäsentä sekä kolme
varajäsentä.
Liittohallituksen toimiaika on vuosikokousten välinen aika.
Joka vuosi on erovuorossa 1/3 liittohallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä. Ensimmäisenä
sääntöjenmukaisena toimikautena erovuoroiset jäsenet valitaan arvalla.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi liittohallituksen jäsentä sitä vaatii.
Liittohallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Liittohallituksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.
10§
Liittohallitus voi asettaa avukseen toimikuntia sen toimialaan kuuluvia tehtäviä varten. Asettamilleen
toimikunnille liittohallitus antaa tarvittaessa toimintaohjeita.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
11§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

Tilikausi ja tilintarkastus
12§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja liittohallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen liittokokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta liittohallitukselle.

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen
13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen liittokokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
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Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän liittokokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat
samaan tarkoitukseen.
14 §
Vanhat jäsenet säilyttävät saavutetut jäsenoikeutensa ennallaan.
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