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SUOMEN YRITTÄJÄNAISET RY  SÄÄNNÖT  

      

 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

1 §  Yhdistyksen nimi on Suomen Yrittäjänaiset ry ja kotipaikka Helsinki.  Näissä säännöissä 

käytetään yhdistyksestä nimeä Liitto. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista nimeä 

Yrittäjänaiset. 

 

TARKOITUS 

2 §  Liitto toimii yrittäjinä toimivien ja yrittäjyyttä edistävien naisten aatteellisena yrittäjä- ja 

elinkeinopoliittisena etujärjestönä. Liiton tarkoituksena on edistää naisyrittäjyyttä sekä 

parantaa asiantuntijana naisyrittäjien yritystoiminnan edellytyksiä. Liitto edustaa jäsenistöään 

näitä koskevissa yhteisissä asioissa sekä huolehtii jäsentensä yhteisistä kehittämis-, 

edunvalvonta- ja strategisista tehtävistä sekä tukee jäsentensä toiminnallisten päämäärien 

toteuttamista.  

 

TOIMINTAMUODOT 

3 §  Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto: 

  

- toimii jäsenkuntansa etujen ajamiseksi mm. tekemällä yksityisen yrittäjäkunnan 

taloudellista ja toiminnallista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä sekä aloitteita ja 

antamalla yrittäjyyteen liittyviä lausuntoja ja esityksiä 

- harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja koulutustoimintaa 

- järjestää neuvottelu-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia 

- suorittaa valtiovallan tai muun julkisen yhteisön sille antamia julkisia tehtäviä 

- toimii muutenkin jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi 

- edistää yrittäjäkulttuurin yleistä strategia- ja kehitystyötä 

- osallistuu yleiseen kansainväliseen yrittäjäpoliittiseen toimintaan 

 

Liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ja sillä on oikeus 

vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 

 

Liitto voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, myyjäisiä 

ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. 

 

Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

   

 Liitto voi toimia yhteistoiminnassa muiden yrittäjäaatetta kannattavien ja edistävien 

 yhteisöjen kanssa. 

 

JÄSENYYS 

4 §  Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yrittäjänaisten rekisteröidyt yhdistykset sekä 

niiden varsinaiset jäsenet. 

 

Liittoon voidaan hyväksyä kannattajajäseniksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia 

yhteisöjä, jotka eivät täytä varsinaisilta jäseniltä vaadittavia edellytyksiä, mutta sitoutuvat 

noudattamaan Liiton sääntöjä ja niiden perusteella tehtyjä päätöksiä. 

 

Varsinaisiksi jäseniksi ja kannattajajäseniksi ottamisesta päättää Liiton hallitus.  

 

Liittokokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai 

kunniajäseneksi yrittäjätoiminnassa erityisesti ansioituneita henkilöitä. 
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Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta Liittokokouksessa eikä oikeutta saada maksutonta 

jäsenlehteä.  

 

5 §  Jäsen voi erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jo 

maksettua jäsenmaksua ei palauteta. Eroaminen tulee voimaan, kun tieto siitä on tullut 

Liittoon.  

 

Jäsenyhdistyksillä ei ole oikeutta Liitosta erottuaan tai toimintansa lopetettuaan käyttää Liiton 

logoa eikä Yrittäjänaiset nimitystä. 

 

Liiton hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai kannattajajäsenen, joka ei noudata Liiton 

sääntöjä, toimii vastoin Liiton tarkoitusperiä ja päätöksiä tai joka ei suorita määrätyssä ajassa 

jäsenmaksuaan. Liitolla on oikeus katsoa varsinainen jäsen tai kannattajajäsen eronneeksi, jos 

jäsenmaksua ei makseta kahden kuukauden kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä.  

 

Liiton koko jäsenkuntaa koskevissa yhteisissä edunvalvontakysymyksissä jäsenet tukevat 

sääntöjensä puitteissa Liiton pyrkimyksiä. 

  

JÄSENMAKSU 

6 §  Liiton varsinaisina jäseninä olevat henkilöt suorittavat Liittokokouksessa hyväksytyn 

jäsenmaksun. 

Yhdistykset vahvistavat jäsentensä tiedot Liitolle vuosittain joulukuun 31. päivään mennessä, 

jonka jälkeen Liitto laskuttaa jäsenmaksun suoraan jäsenyhdistysten jäseniltä 31.1. mennessä. 

Liittokokouksen vahvistama, jäsenyhdistyksille jäsenmaksusta kuuluva osuus tilitetään 

jäsenyhdistyksille Litolle maksettujen jäsenmaksujen mukaan 31.3. mennessä. Sen jälkeen 

Liitolle maksetuista jäsenmaksuista tilitetään jäsenyhdistysten osuudet samalla tavoin kuin 

vuoden aikana liittyneiden jäsenten jäsenmaksut.  

 

Vuoden aikana liittyneiden uusien jäsenten maksamista jäsenmaksusta tilitetään 

jäsenyhdistyksille kuuluva osuus kolmen kuukauden välein eli vuosittain 31.3., 30.6., 30.9. ja 

31.12. 

 

Liittokokous voi päättää mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä varsinaisina jäseninä 

olevilta henkilöiltä. Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman 

jäsenmaksun. 

 

HALLINTO- JA TOIMIELIMET 

7 §  Liiton päätösvaltaa käyttää Liittokokous. Toimeenpaneva elin on Liiton hallitus. 

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä muita valiokuntia hoitamaan hallituksen 

valvonnan alaisena hallituksen toimivaltaan kuuluvia juoksevia asioita. 

Hallituksella on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka toimivat Liiton hallituksen 

puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. 

  

LIITTOKOKOUS 

8 §  Liittokokous pidetään syys-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja hallituksen 

määräämässä paikassa. 

 

9 §  Kutsu Liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille tai julkaistava liiton internetsivuilla vähintään 

kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta, ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla 

hallituksen määräämällä tavalla. Kokouskutsu voidaan toimittaa lisäksi sähköisesti 

jäsenyhdistysten hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin sähköpostiosoitteisiin.  
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Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kysymykset, jotka jokin 

jäsenyhdistys haluaa saada Liittokokouksessa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti 

hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen kokousta. 

 

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus, ja se on kutsuttava koolle myös 

silloin, kun vähintään kolmannes Liiton jäsenistä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti jonkin 

määrätyn asian käsittelemistä varten. Kutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 

kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava 

kokouksessa käsiteltävät asiat. 

 

10 §  Liittokokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on toimitettu sääntöjen 

 mukaisesti. 

 

Varsinaisina jäseninä olevat yhdistykset ovat oikeutettuja lähettämään yhden (1) edustajan 

jokaista yhdistyksen alkavaa kolmeakymmentä (30) varsinaista jäsentä kohden kuitenkin 

enintään viisi (5) edustajaa. Edustajien määrä lasketaan yhdistysten 31.12. Liitolle 

ilmoittamasta jäsenmäärästä.  

 

Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni ja heidän on käytettävä äänioikeuttaan 

henkilökohtaisesti.  Varsinaisina jäseninä olevilla henkilöillä, kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenellä on 

läsnäolo-oikeus kokouksessa.  

 

11 §  Liittokokouksen avaa Liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle 

valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  

 

Varsinaisessa Liittokokouksessa: 

- käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus Liiton toiminnasta ja taloudesta sekä 

edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille vastuuvelvollisille 

- vahvistetaan talousarvio, toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksut seuraavaa toimintavuotta 

varten 

- päätetään Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista 

- valitaan Liiton hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli 

puheenjohtajan toimikausi päättyy 

- valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi 

kaksivuotiskaudeksi ottaen huomioon, että sama henkilö ei voi tulla valituksi 

yhtäjaksoisesti kuin kolmeksi kaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Kuusi vuotta hallituksen 

jäsenenä toiminut voidaan kuitenkin valita hallituksen puheenjohtajaksi ja kuusi vuotta 

varajäsenenä toiminut voidaan kuitenkin valita hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

- valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja                                                                                                                                     

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

- käsitellään jäsenten mahdollisesti lähettämät kysymykset, jotka tulee lähettää hallitukselle 

kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen liittokokousta 

 

HALLITUS 

12 §   Hallitus käyttää Liiton toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita Hallituksen muodostavat 

puheenjohtaja, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valittu 

henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan 

Liittokokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen 

jäsenistä vaalissa neljä (4) vähiten ääniä saanutta varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä 

ovat erovuorossa ja sen jälkeen varsinaisista jäsenistä ja heidän varajäsenistään on vuosittain 

erovuorossa neljä (4). 
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 Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen Liittokokouksen jälkeen seuraavan 

kalenterivuoden alusta ja päättyy saman kalenterivuoden päättyessä. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa, ja hallituksen sihteerinä toimii 

toimitusjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta 

ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä on läsnä. 

 

Kokouskutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kymmenen (10) vuokautta 

ennen kokousta. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti hallituksen jäsenten 

ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. 

 

Äänestyksessä ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan puheenjohtajan 

kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. 

 

13 §  Hallituksen tehtävänä on: 

- edustaa Liittoa ja hoitaa sen asioita näiden sääntöjen ja liittokokousten päätösten ja 

ohjeiden mukaan 

- johtaa Liiton edunvalvontatyötä 

- tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle ja muille päättäville elimille 

- palkata ja erottaa Liiton toimitusjohtaja ja hänen suoranaiset alaisensa sekä määrätä hänen 

palkkansa ja tehtävänsä 

- nimetä Liiton edustajat ulkopuolisiin yhteisöihin 

- huolehtia Liiton toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, talousarvion ja 

toimintasuunnitelman laatimisesta 

- tarkistaa jäsenyhdistysten säännöt 

- myötävaikuttaa ja avustaa jäsenyhdistysten perustamista sellaisille paikkakunnille, missä 

niitä ei vielä ole 

- tehdä esitys Liittokokoukselle kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen valitsemisesta 

- myöntää ansiomerkit 

- kutsua koolle Liittokokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat 

- asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat 

- päättää kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun määrä ja maksuaika 

 

14 §  Hallituksen työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen 

keskuudestaan valitsemat kaksi jäsentä. 

 

Työvaliokunnan tehtävänä on hoitaa hallituksen valvonnan alaisena hallituksen toimivaltaan 

kuuluvia juoksevia asioita sekä valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat. 

 

Työvaliokunnalla on oikeus itsenäisesti päättää kiireellisistä Yrittäjänaisia koskevista 

kannanotoista, varainhankinnasta, Liiton edustuksesta muissa yhteisöissä, yhteistoiminnasta 

muiden järjestöjen kanssa, kaluste- ja laitehankinnoista Liiton toimistoon ja Liiton 

ansiomerkkien myöntämisestä jako-ohjesäännön säätelemällä tavalla. 

  

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN 

15 §  Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja toimitusjohtaja, aina kaksi 

yhdessä. 

 

TILINPÄÄTÖS JA -TARKASTUS 

16 §  Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan maaliskuun loppuun 

mennessä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun 

loppuun mennessä. 
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

17 §  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Liittokokouksessa vähintään kahden 

kolmasosan (2/3) annettujen äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen 

muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä. 

 

LIITON PURKAMINEN 

18 § Päätös Liiton purkamisesta on tehtävä Liittokokouksessa kahden kolmasosan (2/3) 

enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten 

enemmistöllä toisessa Liittokokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) 

vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. 

 

Liiton purkautuessa varat on luovutettava naisyrittäjäaatteen hyväksi toimivalle rekisteröidylle 

yhteisölle tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. 

 


