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1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
järjestö. Järjestön nimen epävirallinen lyhenne on EHYT. Järjestön ruotsinkielinen nimi on
Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf.
Järjestön kielet ovat suomi ja ruotsi, kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi. Järjestö on
puoluepoliittisesti sitoutumaton.
2 § Toiminnan tarkoitus
Järjestön toiminnan tarkoitus on paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella sekä
kansainvälisellä tasolla:
1. edistää raittiita ja terveitä elämäntapoja
2. ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä sosiaalisia ja riippuvuuksista aiheutuvia ongelmia
3. edistää ihmisten terveyttä, sosiaalista tasa-arvoa ja toimintakykyä, hyvinvointia,
liikenneraittiutta sekä turvallisuutta
4. toimia ehkäisevän päihdetyön kansalais-, asiantuntija- ja palvelujärjestönä
5. vaikuttaa selviytymisongelmia aiheuttavien yhteiskunnallisten epäkohtien poistamiseksi
6. luoda jäsenilleen edellytyksiä toimia ihmisten elämänhallinnan vahvistamiseksi .
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3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö vaikuttaa yhteiskuntaan elämänhallinta- ja
päihdekysymyksissä sekä kehittää päihdealan keskinäistä yhteistyötä ja yhteistoimintaa muiden
tahojen kanssa .
Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö voi
- toteuttaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa, julkaisutoimintaa sekä terveyskasvatusta
- täydentää ja tukea kuntien ja muiden julkisyhteisöjen työtä päihdehaittojen ehkäisemiseksi
- ylläpitää alueellista ja paikallista toimintaa
- ylläpitää kansainvälistä toimintaa ja yhteysverkostoja
- tuottaa jäsenpalveluna koulutusta, konsultointia, arviointia sekä muita tukipalveluja
erityisesti jäsentensä toiminnan tueksi
- toteuttaa vähäisessä määrin muita vastaavia järjestön tarkoitusperiä edistäviä tehtäviä .
Järjestö voi myöntää tunnustuspalkintoja ansioista ehkäisevän päihdetyön alalla.
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa
välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi järjestö voi :
- myydä terveitä elämäntapoja edistäviä tarvikkeita ja materiaaleja. Myyntitoiminnasta ei voi
tulla järjestön pääasiallista toimintaa .
- rakentaa, hallita ja omistaa kiinteistöjä
- harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemustoimintaa
- ylläpitää sosiaalista virkistystoimintaa sekä kurssi- ja retkeilypaikkoja
- vastaanottaa avustuksia , testamentteja ynnä muita lahjoituksia
- toimeenpanna arpajaisia, huvitilaisuuksia ja varainkeräyksiä.
4 § Jäsenet
Varsinaisten jäsenien lisäksi järjestöllä voi olla kannatusjäseniä , yhteistyöjäseniä ja
kunniajäseniä .
Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi oikeuskelpoisen
yhdistyksen ja säätiön, joka hyväksyy järjestön tarkoituksen , sitoutuu järjestön arvoihin ja
haluaa toimia järjestön sääntöjen mukaisesti.
Järjestön kannatusjäseniksi ja yhteistyöjäseniksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen
yhteisön tai säätiön , joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
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Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisen merkittävällä tavalla järjestöä
palvelleen taikka raittiutta tai ehkäisevää päihdetyötä edistäneen luonnollisen henkilön
järjestön kunniajäseneksi .
5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti järjestön hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eron katsotaan tapahtuvan sen kalenteri-vuoden päättyessä, jonka aikana
eroilmoitus on jätetty.
Järjestön hallitus voi erottaa jäsenen , joka toimii vastoin järjestön tarkoitusperiä , rikkoo
järjestön sääntöjä , muuten vahingoittaa järjestöä tai harjoittaa lainvastaista toimintaa. Näin
erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa asia valtuuston käsiteltäväksi pyytämällä päätöksen
käsittelyä valtuuston toimesta kirjallisesti hallitukselta kuukauden kuluessa
erottamisilmoituksen lähettämisestä jäsenelle .
Jäsen , joka ei kahteen kalenterivuoteen ole maksanut jäsenmaksua voidaan hallituksen
päätöksellä katsoa eronneeksi.
6 § Jäsenmaksu
Valtuusto päättää. varsinaisten jäsenten, yhteistyöjäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksuista
jäsenryhmittäin. Jäsenmaksut voidaan valtuuston päättämällä tavalla porrastaa jäsenryhmittäin
jäsenmäärän, liikevaihdon (tai sitä vastaavan tuoton) tai tasevarall isuuden perusteella .
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua .
7 § Toimielimet
Järjestön toimielimet ovat yhdistyksen kokous, jota kutsutaan yhdistyksen toiminnassa
edustajakokoukseksi, valtuusto ja hallitus. Hallitus voi asettaa valio-kuntia tai muita
vastaavia elimiä määritellen niiden vastuut ja tehtävät toimivaltansa puitteissa .
Järjestön päätösvaltaa käyttää valtuusto siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole määrätty näissä
säännöissä varsinaisille jäsenille.
8 § Yhdistyksen kokous
Yhdistyksen varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa edellyttäen,
että se on suorittanut jäsenmaksunsa järjestölle viimeistään kuusi viikkoa ennen yhdistyksen
kokousta .
Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ,
kunnes kokouksen puheenjohtaja on valittu .
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Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) arvioidaan järjestön, toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta
2) hyväksytään järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat
3) valitaan välittömästi yhdistyksen kokouksen jälkeen alkavaksi toimikaudeksi valtuuston
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä muut varajäsenet ja päätetään muiden varajäsenten sijaantulojärjestyksestä
4) valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö, on sen piiristä nimettävä päävastuullinen tilintarkastaja.
Tilintarkastajien toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tili kausi ja sitä seuraavat
kaksi tilikautta.
5) päätetään muista esityslistalle kirjatuista asioista.
Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen kokoukselle kuuluva asia
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Aloitteet on lähetettävä kirjallisesti hallitukselle
kuusi (6) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää, valtuusto
tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä siitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Edellä
tarkoitettu vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle. Hallituksen on vaatimuksen saatuaan käsiteltävä vaatimus ja kokouskutsu on
lähetettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.
Mikäli valtuuston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tehtävään asetetaan ehdolle enemmän
kuin yksi ehdokas, valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas. Valtuuston
varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten vaalissa on suoritettava
yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 1 kohdan tarkoittama suhteellinen listavaali. Valtuuston muiden
varajäsenten vaalissa valituksi tulevat äänestyksessä eniten ääniä saaneet ehdokkaat.
Henkilö voi tulla valituksi samaan tehtävään korkeintaan kahdeksi (2) perättäiseksi valtuuston
toimikaudeksi.
9 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko
Yhdistyksen kokous pidetään joka kolmas vuosi maaliskuun loppuun mennessä .
Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä kutsun jäsenten ilmoittamilla
yhteystiedoilla kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokouksen esityslista, joka
sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee lähettää kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
kokousta.
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Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisilla jäsenillä. Kullakin varsinaisella jäsenellä
on kokouksessa yksi edustaja, joka voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä.
Yhteistyöjäsenellä, kannatusjäsenillä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo
ja puheoikeus.
Valtuuston varsinaisilla jäsenillä, hallituksen jäsenillä sekä järjestön johtavilla
toimihenkilöillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Järjestöön työsuhteessa
olevat henkilöt eivät saa toimia kokousedustajina.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet
osallistumisesta.
Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
vaaleissa arpa.
10 § Valtuuston toimikausi ja valtuutetut
Valtuuston toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhdistyksen kokouksen päättymisestä ja
päättyy seuraavan valinnan suorittaneen yhdistyksen kokouksen päättymiseen .
Valtuustoon valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet, sekä 20 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuustoon
valitaan lisäksi viisi (5) muuta varajäsentä, joiden sijaantulojärjestyksestä päättää
yhdistyksen kokous.
Valtuutetuksi voidaan valita henkilö samaan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi
toimikaudeksi.
Valtuutettuna ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa
olevaan yhteisöön tai säätiöön.
Jos valtuutettu on estynyt osallistumasta kokoukseen tai valtuutetun tehtävä tulee kesken
toimikauden avoimeksi, tulee hänen tilalleen henkilökohtainen varajäsen. Jos sekä valtuutettu
että hänen henkilökohtainen varajäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen tai molempien
tehtävät ovat tulleet kesken toimikauden avoimeksi, tulee tilalle muu varajäsen yhdistyksen
kokouksen päättämässä sijaantulojärjestyksessä. Jos muita varajäseniä ei ole käytettävissä ja
valtuusto ei ole enää päätösvaltainen, hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle
valitsemaan uudet valtuutetut ja varajäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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11 § Valtuuston kokous
Valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa:
1) käsitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajien
lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
3) valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
4) päivitetään yhdistyksen kokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden
suuntaviivat
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Valtuuston syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa:
1) päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta
2) päätetään jäsenmaksuista
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Jos hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenten vaaliin asetetaan enemmän kuin
yksi ehdokas, on toimitettava vaali. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaaleissa tulee
valituksi eniten ääniä saanut henkilö. Hallituksen muiden jäsenten vaalissa on suoritettava
yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 1 kohdan tarkoittama suhteellinen listavaali.
Yhdistyksen varsinaisilla, yhteistyö-, kannatus- tai kunniajäsenillä on oikeus saada aloite
valtuuston kokouksen käsiteltäväksi, jos jäsen vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta kuutta
(6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.
Valtuuston ylimääräinen kokous on pidettävä, kun valtuuston kokous niin päättää, hallitus
katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa valtuutetuista sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten vaatii. Edellä tarkoitettu vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallituksen on vaatimuksen saatuaan käsiteltävä
vaatimus ja kokouskutsu on toimitettava kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.
12 § Valtuuston kokouksen koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko
Valtuusto on päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja
vähintään 12 valtuutettua on läsnä.
Hallitus kutsuu valtuuston koolle lähettämällä kutsun valtuutettujen ilmoittamilla
yhteystiedoilla kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
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Valtuuston kokouksen esityslista, joka sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa
kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.
Valtuuston kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet
osallistumisesta.
Hallituksen jäsenillä sekä järjestön johtavilla toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus
valtuuston kokouksessa, jollei valtuusto päätä yksittäisessä asiassa toisin.
13 § Hallituksen toimikausi ja jäsenet
Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuh eenjoh taja, ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet, sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Vuosittain on erovuorossa kolmannes tai
lähinnä kolmannes hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan
suorittaneen valtuuston kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän
valinnan suorittaneen valtuuston kokouksen päättymiseen.
Hallituksen jäseneksi voidaan valita sama henkilö samaan tehtävään enintään kahdeksi
peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, hänen tilalleen tulee
henkilökohtainen varajäsen. Jos henkilökohtainen varajäsen on estynyt tulemaan hallituksen
jäsenen tilalle, valitaan seuraavassa valtuuston kokouksessa uusi hallituksen jäsen ja
varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallitus ei ole enää päätösvaltainen, jäljellä
olevien hallituksen jäsenten on kutsuttava valtuuston kokous koolle valitsemaan hallituksen
jäsenet ja varajäsenet.
Mikäli valtuutettu valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta. Hallituksen
jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa olevaan
yhteisöön tai säätiöön.
14 § Hallituksen kokous ja tehtävät
Järjestön toimeenpanevana elimenä on h allitus. Hallituksen tehtävänä on:
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1) kutsua koolle yhdistyksen ja valtuuston kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja
toimeenpanna niiden päätökset
2) johtaa järjestön toimintaa ja vastata siitä sekä antaa tarvittaessa hallintoon liittyvät
säännöt
3) määritellä sekä ottaa ja erottaa järjestön johtavat toimihenkilöt
4) määrätä järjestön nimenkirjoittajat sääntöjen 16 §:n mukaisesti
5) nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät oman toimintansa tueksi
6) päättää järjestön jäsenyydestä eri yhteisöissä ja valtuuttaa edustajansa edustamaan
järjestöä niiden kokouksissa
7) päättää sellaiset järjestöä koskevat asiat, jotka eivät lain ja näiden sääntöjen mukaan
kuulu yhdistyksen kokouksen tai valtuuston ratkaistaviksi
8) käsitellä kulloinkin esille tulevat yhteiskunnalliset ja järjestölliset kysymykset
9) kantaa ja vastata liiton puolesta kaikissa sitä koskevissa oikeus- ja hallintoasioissa
10) vastata liiton talouden hoidosta ja huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on
lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
15 § Hallituksen kokouksen koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään seitsemän (7) hallituksen jäsentä, joista yhden
tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallituksen kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla vähintään viisi (5) päivää
ennen kokousta.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksessa.
16 § Nimenkirjoittajat
Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja
sekä hallituksen määräämä nimenkirjoittamiseen oikeutettu toimihenkilö, kaksi (2) yhdessä.
Hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa järjestön nimi yksin.
17 § Tilinpäätös
Järjestön toimintakertomus ja tilinpäätös laaditaan kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä muut tilintarkastuksessa tarvittavat asiakirjat on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kuutta (6) viikkoa ennen valtuuston kevätkokousta.
Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
valtuuston kevätkokousta.
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18 § Sääntöjen muuttaminen
Järjestön sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntöjen muuttaminen edellyttää,
että siitä tehdään päätös siten, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista
äänistä kannattaa sääntöjen muuttamista.
19 § Järjestön purkaminen
Järjestön purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa perättäisessä yhdistyksen
kokouksessa, jossa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä
kannattaa purkamispäätöstä.
Järjestön tultua puretuksi käytetään järjestölle jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien
edistämiseksi purkamisesta päättävän jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla .

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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