SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of
Finnish Composers.

2 § Yhdistyksen kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on aatteellinen ja sen tarkoituksena on toimia jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä,
valvoa ja tukea säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää maan luovaa
säveltaidetta.

4 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa tekijänoikeus- ja muun lainsäädännön kehitystä,
osallistuu tekijänoikeutta valvovien yhdistysten ja luovaa säveltaidetta edistävien organisaatioiden
toimintaan, pitää yllä yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin musiikkijärjestöihin, tekee tarpeellisia aloitteita
ja esityksiä, järjestää erilaisia tilaisuuksia kuten konsertteja, säveltäjätapaamisia, seminaareja ja
muita koulutustilaisuuksia ja harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa
rahastoja sekä omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.

JÄSENET

5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksellä voi olla toimivia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan valita taidemusiikin eli vakavan musiikin säveltäjä, joka on
Suomen kansalainen tai jolla on kotipaikka Suomessa.
Jäsenyydestä päätettäessä hallitus kiinnittää huomiota hakijan tuotannon taiteelliseen arvoon sekä
sen laajuuteen, monipuolisuuteen ja hakijan säveltäjänä toimimisen ammattimaisuuteen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Hakemus toimivaksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi on tehtävä kirjallisesti hallitukselle.
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Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, jonka toiminta yhdistyksen hyväksi on ollut
huomattavan arvokasta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäsenmaksu
Toimivan jäsenen ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa
jäsenmaksusta. Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta määräajaksi tai kokonaan, mikäli
jäsenmaksun perimistä on pidettävä jäsenen taloudellisiin olosuhteisiin nähden ilmeisen
kohtuuttomana.

7 § Jäsenyyden voimassaolo
Jäsenyys tulee voimaan, kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen.
Jäsenyys lakkaa, kun henkilö kuolee, yhteisö tai säätiö purkautuu tai jäsen eroaa tai erotetaan
yhdistyksestä.

8 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös
erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistys voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyillä erottamisperusteilla. Yhdistys päättää
erottamisesta hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään kolme neljäsosaa
läsnä olevista jäsenistä sitä kukin omalla äänellään kannattaa. Asianomaiselle jäsenelle on ennen
päätöksen tekemistä varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

PÄÄTÖKSENTEKO

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun
mennessä.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii
sitä kirjallisesti hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokous, joka on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä, valitsee Suomen
Säveltäjäin Sibelius-rahaston hallituksen jäsenet.
Yhdistyksen kokous, joka on vuosikokous tai muu kesäkuun loppuun mennessä pidettävä kokous,
valitsee Madetoja-säätiön hallituksen jäsenet.

10 § Kokouskutsu
Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään sähköpostitse
tai postitse kullekin jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn osoitteeseen. Kutsu vuosikokoukseen
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lähetetään vähintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsu muuhun yhdistyksen kokoukseen
lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

11 § Jäsenen äänioikeus
Jokaisella toimivalla jäsenellä ja aiemmin toimivana jäsenenä olleella kunniajäsenellä on yhdistyksen
kokouksissa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus,
mutta ei äänioikeutta.
Kukin äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä kokouksesta poissa olevaa äänivaltaista
jäsentä.

12 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä toisin ole määrätty:
1.

se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

2.

äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
Henkilövaalissa äänten mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.

3.

yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevassa asiassa se mielipide,
jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa vuosikokouksessa annetuista äänistä.

13 § Vaalit
Yhdistyksen kokouksessa toimitettavissa vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei valinta
tapahdu yksimielisesti. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos ratkaistaan arvalla.

14 § Vuosikokous
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

Avataan kokous

2.

Tarkastetaan kokousedustajien
päätösvaltaisuus.

3.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut tarvittavat kokousvirkailijat.

4.

Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös.

5.

Esitetään tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

6.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

7.

Päätetään hallituksen esityksestä yhdistyksen rahastojen käytöstä.

8.

Päätetään hallituksen esityksestä jäsenmaksujen suuruudesta.

9.

Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta seuraavalle toimintavuodelle.

valtakirjat

ja

todetaan

kokouksen

laillisuus

ja

10. Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten
tilalle.
12. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
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13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
14. Vähintään kolmen yhdistyksen jäsenen aloitteet, jotka on toimitettu hallitukselle vähintään
kolme viikkoa ennen kokousta.

15 § Pöytäkirja
Yhdistyksen kokouksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä
laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan pitäjäksi puheenjohtaja kutsuu sopivaksi katsomansa henkilön
kokouksessa läsnä olevista. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan
laatija, ja sen varmentavat allekirjoituksellaan pöytäkirjantarkastajat.

YHDISTYKSEN HALLINTO

16 § Hallituksen tehtävät ja kokoonpano
Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, hallita sen omaisuutta sekä johtaa sen taloutta ja
toimintaa. Hallitus palkkaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa ehdoista.
Hallitus voi myydä, vaihtaa ja kiinnittää yhdistyksen omaisuutta.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Nämä seitsemän
jäsentä valitaan toimivien jäsenten keskuudesta vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi siten, että
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä joka toisessa vuosikokouksessa kaksi, joka toisessa
vuosikokouksessa kolme hallituksen jäsentä on erovuorossa.
Ensin valitaan hallituksen puheenjohtaja, sitten varapuheenjohtaja ja sen jälkeen muut jäsenet.
Hallituksen jäsenen joutuessa jostakin pakottavasta syystä eroamaan kesken toimikauttaan voidaan
hänen tilalleen valita toinen toimiva jäsen joko vuosikokouksessa tai ylimääräisessä yhdistyksen
kokouksessa. Vaalista on tällöin mainittava erikseen kokouskutsussa.

17 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on annettava, jos kolme hallituksen jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä on
saapuvilla.
Hallitus valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan
valita myös yhdistyksen ulkopuolelta.
Hallitus voi käyttää liiketaloudellista, lainopillista ja muuta asiantuntija-apua.

18 § Nimenkirjoittajat
Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla,
kullakin yhdessä jonkun muun h
allituksen jäsenen kanssa sekä niillä yhdistyksen
toimihenkilöillä yksin, joilla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.
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19 § Tilintarkastajat
Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

20 § Talous
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laadittava tilinpäätös on jätettävä
tilintarkastajalle vähintään kuukausi ennen yhdistyksen vuosikokousta.

21 § Varojen käyttö, jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan
Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää yhdistyksen
varojen käytöstä sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat yhdistyksen tarkoitusta lähimpänä.

22 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Hyväksytty 19.3.2016 Suomen Säveltäjät ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa.
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