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1 § Liiton nimi ja kotipaikka  
Yhdistyksen nimi on Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry, ruotsiksi Allians för 
Societala Företag rf. Yhdistyksestä käytetään myös lyhenteitä ARVO ja Arvoliitto. 
Epävirallinen englanninkielinen nimi on The Finnish Association of Social Enterprises. 
Liiton kotipaikka on Helsinki.  
 
2 § Liiton tarkoitus ja toiminta  
Liitto on Suomessa toimivien yhteiskunnallisten yritysten perustama järjestö, joka ajaa 
yhteiskunnallisten ja arvolähtöisten yritysten tunnettuuden ja arvostuksen 
lisääntymistä sekä yritystoiminnan edunvalvontaa.  
 
Liitto tähtää yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan yleisten edellytysten 
kehittämiseen sekä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakenteiden 
vahvistamiseen, Liitto vaikuttaa lainsäädäntöön, koordinoi elinkeinoelämän 
kannanottoja, kirkastaa yhteiskunnallisten yritysten imagoa ja johtaa niihin liittyvää 
keskustelua sekä vaikuttaa tutkimukseen. Liitto tekee yhteistyötä elinkeinoelämän, 
viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiskunnallisten yritysten 
liiketoiminnan varmistamiseksi.  
 
Liitto on yhteiskunnallisten yritysten sekä muiden yhteisöjen yhteenliittymä 
elinkeinopoliittisissa asioissa.  
 
Liiton tarkoituksena on edistää jäsenyritysten elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä 
sekä edistää yritysten välistä yhteistoimintaa.  
 
Liitto voi ryhtyä yhteistoimintaan kotimaisten tai ulkomaisten yhteisöjen kanssa taikka 
liittyä näiden jäseneksi.  
 
Liiton tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen 
osallisille.  
 
3 § Toimintamuodot  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:  
- seuraa talous- ja yhteiskuntapoliittista kehitystä, ja lainsäädäntö- sekä muuta 
kehitystä ja tapahtumia, joilla on merkitystä yhteiskunnallisille yrityksille  
- kehittää terveitä liiketoimintamuotoja ja vaikuttaa yritysten osaamisen, 
kannattavuuden ja arvostuksen kohottamiseen  
- kehittää yhteiskunnallisten yritysten yhteistyötä, johtamis- ja laatujärjestelmiä, 
standardointia ja tutkimustyötä sekä luo puitteita näiden alueiden yhteistyölle  
- tekee viranomaisille esityksiä sekä antaa näille lausuntoja ja selvityksiä 
yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevissa asioissa  
- ohjaa ja neuvoo jäseniään yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvissä 
kysymyksissä  
- seuraa yhteiskunnallisten yritysten kehitystä kotimaassa sekä ulkomailla ja osallistuu 
näiden järjestöjen kansainväliseen yhteistoimintaan  
- laatii alaa koskevia tilastoja, ennusteita ja muita selvityksiä  
- rakentaa yhteistyötä niiden liittojen ja yhteenliittymien kanssa, joissa liiton jäsenet 
toimivat  
- edistää ja valvoo liiton jäsenten yhteistä etua muullakin edellä mainittuihin 
verrattavalla tavalla liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi ja ylläpitää hyvää 
yhteishenkeä heidän keskuudessaan  
 
4 § Jäsenyys  
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio, joka hyväksyy liiton 2§:ssä mainitun 
tarkoituksen. Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä liiketoimintaa harjoittava 
oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka täyttää yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit. 
Liiton yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka joko 
yhteiskunnallisen yrityksen määräysvaltaa käyttävänä tai keskusjärjestönä tai niihin 

  



verrattavissa olevana organisaationa edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä.  
 
Liitolla voi olla myös kannatusjäseniä, jotka haluavat edistää yhteiskunnallisen 
yritystoiminnan ja arvolähtöisen liiketoiminnan toimintaedellytyksiä.  
 
Jäsenet hyväksyy liiton hallitus.  
 
5 § Liittymis- ja jäsenmaksu  
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta 
jäsenryhmille erikseen päättää liiton syyskokous.  
 
Jäsenmaksu eri jäsenryhmissä määräytyy jäsenen edellisen tilikauden 
palkkasumman, liikevaihdon tai jalostusarvon tai näiden yhdistelmän perusteella.  
 
Jäsenmaksulle voidaan määrätä vähimmäismäärä.  
 
Jäsentä voidaan veloittaa sopimuksen mukaan liiton suorittamista erityisistä 
jäsenpalveluista.  
 
6 § Jäsenen velvollisuudet  
Jäsen on velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä sekä liiton kokousten 
ja hallituksen näiden sääntöjen ja yhdistyslain nojalla tekemiä päätöksiä sekä 
ilmoittamaan liiketoiminnassaan tapahtuneista muutoksista, mikäli niistä seuraa 
muutoksia yhteiskunnallisille yrityksille määriteltyjen kriteerien täyttämiselle.  
 
Jäsenen on liiton ohjeiden mukaan ja asettamassa määräajassa annettava liitolle 
vuosittain jäsenmaksun määräämiseen ja maksamiseen liittyvät tarpeelliset tiedot 
sekä myös muut liiton toiminnan tarkoitusperin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Kaikki 
jäsenen liitolle antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina, ellei jäsen ole antanut 
lupaa niiden julkistamiseen.  
 
7 § Hallitus  
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 
vähintään 2 ja enintään 7 varsinaista jäsentä. Hallituskausi on kaksi kalenterivuotta ja 
valinnat tehdään parillisen vuoden syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan 
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.  
 
8 § Liiton nimen kirjoittaminen  
Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja, 
kukin yksin.  
 
9 § Liiton kokoukset  
Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä 
myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 
kokouksen aikana tai ennen kokousta.  
 
Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään tammi-



toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  
 
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.  
 
Liiton kokouksissa äänimäärä määräytyy niin, että varsinaisilla ja yhteisöjäsenillä on 1 
ääni jokaista jäsenmaksunsa alkavaa 1000 euroa kohti. Ääniä voi olla vähintään 1 
ääni ja enintään 20 ääntä.  
 
Kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  
 
Liiton kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, 
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10 § Liiton kokousten koollekutsuminen  
Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.  
 
11 § Varsinaiset kokoukset  
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien 
lausunto  
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille  
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. kokouksen avaus  
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys  
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle  
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi 
tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa  
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin 
hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  
 
12 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan tehtävät  
Yhdistykselle voidaan valita toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa liiton 



operatiivisesta johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta.  
 
13 § Vaalivaliokunta  
Yhdistykselle voidaan tarvittaessa valita vaalivaliokunta. Vaalivaliokuntaa kuuluu viisi 
(5) jäsentä, jotka syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi. Vaalivaliokunta 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.  
 
Vaalivaliokunnan tehtävänä on:  
- tehdä syyskokoukselle ehdotukset liiton hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä 
hallituksen puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi  
- käsitellä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen vaalivaliokunnalle antamat tehtävät.  
 
Kokous ei ole sidottu vaalivaliokunnan esitykseen.  
 
14 § Jaostot ja muut toimielimet  
Hallitus päättää jaostojen ja muiden toimielimien perustamisesta ja niiden 
lakkauttamisesta sekä liiton ja niiden välisen yhteistyön ehdoista.  
 
15 § Pöytäkirjat  
Liiton ja hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.  
 
Liiton kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä 
tarkastavat kaksi kokouksessa tehtävään valittua henkilöä.  
 
Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.  
 
16 § Tilikausi ja tilintarkastus  
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.  
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.  
 
Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 
 
17 § Sääntöjen vastainen menettely  
Jos jäsen on tahallaan rikkonut näitä sääntöjä, lain ja sääntöjen mukaisessa 
järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai seilaista liiton hyväksymää periaatetta vastaan 
taikka on menetellyt liiketoiminnassaan hyvän liiketavan vastaisesti, joiden rikkominen 
ilmeisesti on omiaan heikentämään yritysten asemaa tai liiton toimintaa, voi liiton 
hallitus rikkomuksesta riippuen antaa jäsenelle varoituksen, käynnistää 
hyvitysmenettelyn, erottaa jäsenen tai soveltaa useampaa sanotuista seuraamuksista.  
 
Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen seuraamuksista päättämistä. 
Hyvityksen, jonka enimmäismäärä on jäsenelle viimeksi vahvistettu jäsenmaksu 
kymmenkertaisena, määrää välimiesoikeus, johon hallitus ja asianomainen jäsen 
kumpikin valitsevat yhden jäsenen ja nämä yhdessä puheenjohtajan. Elleivät 
välimiehet voi sopia puheenjohtajasta, määrää hänet Keskuskauppakamarin 
välityslautakunta. Muutoin noudatetaan välimiesmenettelystä voimassa olevan lain 
säännöksiä.  
 
Jäsenen erottaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista 
hallituksen jäsenistä kannattaa erottamista.  



 

 
Erottamista koskeva päätös tulee voimaan heti.  
 
Jäsenyyden päättyminen ei estä hyvitysmenettelyn käynnistämistä tai loppuun 
saattamista.  
 
Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta liiton varoihin. Ennen jäsenyyden päättymistä 
erääntyneet maksut ja sen jälkeenkin määrätyn hyvityksen entinen jäsen on kuitenkin 
velvollinen maksamaan.  
 
18 § Eroaminen liitosta  
Jäsenen tulee erota tai hänet voidaan erottaa, kun jäsen luopuu jäsenyyden perustana 
olevasta toiminnastaan.  
 
Jäsen eroaa liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla eroamisestaan liiton kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.  
 
Jos eroaminen tapahtuu ennen 31.12, ero astuu voimaan tulevan kesäkuun lopussa. 
Jos eroaminen tapahtuu 30.6. mennessä, ero astuu voimaan kuluvan vuoden lopussa. 
 
Jäsenmaksuja voi periä vain jäsenyyden ajalta.  
 
Erotessaan liitosta ei eroava jäsen ole oikeutettu saamaan takaisin liitolle 
suorittamiaan maksuja eikä muutenkaan saamaan mitään osaa liiton varoista.  
 
19 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen  
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa 
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa 
käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat 
samaan tarkoitukseen. 
  


