Erasmus Student Network Finland ry:n säännöt
Kuten hyväksytty NP Turku-Åbossa 14.10.2018

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland).
1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, poliittisesti, tunnustuksellisesti ja uskonnollisesti
sitoutumaton organisaatio.
1.3. ESN Finland toimii kattojärjestö ESN AISBL:n (Association Internationale Sans But Lucratif)
ohjeiden mukaisesti, elleivät ne ole ristiriidassa Suomen lain tai ESN Finlandin sääntöjen kanssa. ESN
AISBL toimii Belgian lain mukaan.
1.4. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
1.5. Yhdistyksen työkieli on englanti.

2. TARKOITUS
2.1. ESN Finlandin tarkoitus noudattelee kattojärjestö ESN AISBL:n tarkoitusta. ESN Finlandin
tavoitteena on työskennellä korkeakoulujen opiskelijoiden etujen mukaisesti tarkoituksenaan:
●
●
●
●
●
●

parantaa kansainvälisten opiskelijoiden sosiaalista ja akateemista integraatiota Suomessa;
parantaa tiedonkulkua kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdollisuuksista;
ylläpitää viestintää ESN:n paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason välillä;
tukea jaostojensa, kuten ne on määritelty artiklassa 3, yhteistyötä;
motivoida opiskelijoita opiskelemaan ulkomailla;
toimia "kotikansainvälistymis" -konseptin edistämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ESN Finland voi:
● järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, kokouksia, koulutus-, ohjaus- ja
neuvontatilaisuuksia sekä seminaareja
● ylläpitää internetsivustoja
● harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
● tehdä aloitteita ja antaa lehdistötiedotteita sekä lausuntoja
● järjestää jäsenmatkoja, sekä juhlia ja virkistystoimintaa
● harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.
2.2. ESN Finland voi vastaanottaa rahallisia lahjoituksia, avustusta ja tukea. Se voi myös luvan
saadessaan järjestää arpajaisia ja myyjäisiä. ESN Finland voi lisäksi omistaa toimintansa kannalta
tarpeellista immateriaalista, irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. JÄSENYYS
3.1. Jäsenten lukumäärää ei ole rajoitettu.
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3.2. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat rekisteröityjä suomalaisia opiskelijayhdistyksiä ja
yhdistyksiä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.
3.3. Jäsenet muodostavat jaoston tai jaostoja työskentelemään puolestaan verkostossa. Jokainen
jaosto pitää erikseen hyväksyä yhdistyksen kokouksessa (myöhemmin National Platform tai NP).
Jaostojen hyväksymistä tulee kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä.

4. JAOSTOJEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
4.1. Jaostojen on toimittava ESN Finlandin ja ESN AISBL:n sääntöjen mukaan.
4.2. Jaostojen on pyrittävä edistämään kansainvälisten opiskelijoiden hyvinvointia.
4.3. Jaostojen odotetaan osallistuvan parhaan kykynsä mukaan ESN Finlandin ja ESN AISBL:n
projekteihin ja ESN Finlandin päätöksentekoon.
4.4. Jaostojen on lähetettävä edustaja tai valtuutettava toinen jaosto käyttämään ääntään
yhdistyksen kokouksessa.
4.5. Jaostojen on maksettava jäsenmaksu kuten se määritellään yhdistyksen kokouksessa.

5. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
5.1. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, sen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen kokoukselle.
5.2. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan, on
saanut epäluottamuslauseen, tai jos jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.
5.3. Hallitus voi antaa jäsenelle epäluottamuslauseen ja ehdottaa perustellusti yhdistyksen
kokoukselle jäsenen erottamista jos sen toiminnan katsotaan olevan pitkäaikaisesti passiivista.
5.4. Ennen erottamista hallitus antaa jäsenelle vähintään kahta kuukautta ennen NP:a, jossa
erottamisesta äänestettäisiin, kirjallisen varoituksen, josta ilmenee, että jäsen voidaan erottaa, jos se
ei korjaa varoituksessa mainittuja asioita.
5.5. Erottamisesta päättää NP kahden kolmasosan enemmistöllä (2/3) yhdistyksen kokouksessa
annetuista äänistä. Erottamisaikeesta on ilmoitettava kokouskutsussa.
5.6. Jos jaosto käyttäytyy huonosti tai ei täytä työjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia, tulee
kansallisen hallituksen antaa jaostolle kirjallinen varoitus.
5.6.1. Jos jaosto saa neljä (4) varoitusta, hallituksen täytyy esittää erottamisäänestyksen
järjestämistä seuraavassa NP:ssa.
5.6.2. Jos NP päättää, että jaostoa ei eroteta, ensimmäinen jaoston saamista varoituksista mitätöityy
ellei se ole erääntynyt ennen NP:a.
5.6.3. Yksittäinen varoitus on voimassa 2 vuotta. Erääntyvä varoitus ei mitätöi kaikkia varoituksia.
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6. YHDISTYKSEN TALOUS
6.1. ESN Finlandin tilikausi on ensimmäisestä kesäkuuta toukokuun 31. päivään (1.6.–31.5.)
6.2. Yhdistys valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan, joiden toimikausi on yksi
vuosi.
6.3. Hallituksen on toimitettava toiminnantarkastuksen suorittamista varten tarvittavat asiakirjat
toiminnantarkastajalle 45 vuorokauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
6.4. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään 60 vuorokauden
kuluessa siitä kun on vastaanottanut kaikki tarkastukseen vaadittavat asiakirjat.
6.5. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen
syyskokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUS
7.1. NP on yhdistyksen kokous ja ESN Finlandin korkein päätöksentekoelin.
7.2. Kaikki varsinaiset jäsenet ja jäsenyyttä hakevat, kansallinen hallitus ja kutsutut vieraat voivat
osallistua NP:iin.
7.3. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni NP:ssa.
7.4. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun kansallinen hallitus tai NP niin päättää tai kun
vähintään 10 % yhdistyksen jäsenistä vaatii kokousta kirjallisesti kansalliselta hallitukselta tietyn
asian päättämistä varten. Kokous tulee järjestää 30 päivän kuluessa siitä, kun kansallinen hallitus on
vastaanottanut pyynnön.
7.5. Kansallinen hallitus kutsuu NP:n koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähettämällä
kutsun sähköpostitse ja ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen verkkosivuilla.
7.6. NP:n päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei säännöissä ole toisin määrätty.
Äänten jakautuessa tasan kokouksen puheenjohtaja ratkaisee asian.
7.7. Vaalit toimitetaan ehdottomalla enemmistöllä.
7.7.1. Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa yli 50 %:ia kaikista äänistä, toistetaan äänestys ja poistetaan
vaihtoehdoista vähiten ääniä saanut ehdokas. Tätä toimenpidettä toistetaan, kunnes jäljellä on enää
yksi ehdokas. Jos ainoa ehdokas ei saa edelleenkään yli 50 % äänistä, ketään ei valita.
7.7.2. Äänten jakautuessa tasan kahden ehdokkaan kesken, voidaan äänestys toistaa enintään
kerran. Jos sama tulos toistuu, ratkaisee asian arpa.
7.8. NP:iin voidaan osallistua kansallisen hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muiden teknisten apuvälineiden avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.
7.9. Jäsen voi antaa äänensä toiselle jäsenelle valtakirjalla, joka esitetään kansalliselle hallitukselle
viimeistään ennen kokouksen alkamista. Yksi jäsen voi käyttää korkeintaan yhtä valtakirjaa.
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8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
8.1. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.
8.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käydään läpi ainakin seuraavat kohdat:
1. Kokouksen avaus:
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
6. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös: tilinpäätös sisältää yhdistyksen toimintakertomuksen,
tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja tase-erittelyt. Kuullaan toiminnantarkastajan
tarkastuskertomus ja lausunto
7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille henkilöille
8. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
9. Muut esille tulevat asiat.
8.3. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat kohdat:
1. Kokouksen avaus; valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen esityslista
4. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet
7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Pankki- ja tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen uudelle hallitukselle
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksun suuruus alkavalle vuodelle
10. Muut esille tulevat asiat.
8.4. Jos jäsenyhdistys haluaa vuosikokouksen käsittelevän tiettyä asiaa, tulee jäsenyhdistyksen
ilmoittaa siitä kansalliselle hallitukselle tarpeeksi ajoissa, jotta asia voidaan liittää kokouskutsuun.
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8.5. Vuosikokouksen kokouskäytännöistä määrää työjärjestys.

9. YHDISTYKSEN PÄÄTÖSVALTA KOKOUSTEN ULKOPUOLELLA
9.1. Yhdistyksen asioista voidaan päättää kokousten ulkopuolella myös erillisissä
äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
9.2. Äänestyksestä ilmoittamisen jälkeen äänestys sulkeutuu kun se on ollut avoinna vähintään 14
päivän ajan tai kun kaikki jaostot ovat äänestäneet. Äänestyksen tuloksesta tulee yhdistyksen päätös
äänestyksen sulkeuduttua, kun siihen on osallistunut yli 50 % jaostoista.
9.3. Kokousten ulkopuolella ei voida kuitenkaan päättää:
9.3.1. sääntöjen tai työjärjestyksen muuttamisesta;
9.3.2. kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta
huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
9.3.3. hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai
erottamisesta;
9.3.4. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
9.3.5. yhdistyksen purkamisesta;
9.3.6. jäsenten erottamisesta tai uusien jäsenten jäsenyydestä; sekä
9.3.7. kansallisen tason sopimuksista, jotka sitovat jaostoja millään tasolla, paitsi jos kyseessä on
nykyisen sopimuksen uusiminen.
9.4. Hallitus laatii äänestyksen toimittamisesta päivätyn ja puheenjohtajan allekirjoittaman
pöytäkirjan, josta ilmenee menettely päätöksenteossa, äänten laskenta ja sen tulos sekä tehty päätös.

10. YHDISTYKSEN HALLITUS
10.1. Kansallinen hallitus valitaan kevätkokouksessa.
10.2. Kansallinen hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta ja toimintasuunnitelman toteuttamisesta.
10.3. Kansallisen hallituksen toimikausi on kesäkuun ensimmäisestä päivästä toukokuun viimeiseen
päivään.
10.4. Kansallinen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja kahdesta kuuteen (2-6) hallituksen jäsenestä.
10.5. Jokainen hallituspaikka ja työsäännöt on kuvattu työjärjestyksessä.
10.6. Hallituksen jäsenen erotessa hallituksesta, tulee hallituksen toimia seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
10.6.1. Hallitus avaa haun puuttuvan hallituspaikan täyttämiseksi seitsemän (7) vuorokauden sisällä
siitä kun kansallinen hallitus tai NP on vastaanottanut eroilmoituksen. Haku on auki 14 vuorokautta.
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10.6.2. Hallitus kutsuu NP:n koolle viimeistään 21 vuorokauden kuluessa yllämainitun haun
loppumisesta mikäli on vastaanotettu vähintään yksi hakemus.
10.6.3. Yhdistyksen puheenjohtajan erotessa varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä
kunnes yhdistys on valinnut uuden puheenjohtajan.

11. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
11.1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat sen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä.

12. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN
PURKAMINEN
12.1. Muutokset ESN Finlandin sääntöihin hyväksytään, jos kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä
hyväksyy muutoksen.
12.2. Yhdistys voidaan purkaa, kun purkamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen
kokouksessa (NP) kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista äänistä. Purkamisaikeesta on mainittava
kokouskutsussa.
12.3. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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