
AMNESTY INTERNATIONAL SUOMEN OSASTO RY 
SÄÄNNÖT  
 
Vuosikokouksen 29.3.2015 hyväksymät säännöt Patentti- ja rekisterihallituksen ehdottamin ja johtokunnan 
12.08.2015 hyväksymin muutoksin. 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA  

Yhdistyksen nimi on Amnesty International Suomen osasto ry, Amnesty International Finländska 
sektionen rf.  

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikalla.  

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Yhdistyksen rekisteröintikieli on suomi.  

2 § ASEMA AMNESTY INTERNATIONALISSA  

Yhdistys toimii Amnesty Internationalin kansallisena osastona sen sääntöjen mukaisesti.  

3 § TAVOITE JA TEHTÄVÄ  

Amnesty Internationalin tavoitteena on maailma, jossa Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen 
julistukseen ja muihin kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin sisältyvät oikeudet toteutuvat kaikille 
ihmisille.  

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Amnesty Internationalin tehtävänä on tutkia vakavia 
ihmisoikeusloukkauksia ja työskennellä niiden ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi.  

4 § PERUSARVOT  

Amnesty International muodostaa maailmanlaajuisen ihmisoikeuksien puolustajien yhteisön. Sen 
perusarvot ovat kansainvälinen solidaarisuus, tehokas toiminta yksittäisten uhrien puolesta, 
tutkimuksen ja toiminnan maailmanlaajuinen kattavuus, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus ja 
jakamattomuus, puolueettomuus ja riippumattomuus sekä demokratia ja keskinäinen kunnioitus.  

5 § AMNESTY INTERNATIONALIN MENETELMÄT  

Amnesty International kohdistaa toimintansa hallituksiin, hallitustenvälisiin organisaatioihin, 
aseellisiin poliittisiin ryhmittymiin, yhtiöihin ja muihin ei-valtiollisiin toimijoihin.  

Amnesty International pyrkii selvittämään ihmisoikeuksien loukkaukset tarkasti, nopeasti ja 
hellittämättömästi. Se tutkii järjestelmällisesti ja puolueettomasti yksittäiset tapaukset ja 
systemaattiset ihmisoikeusloukkaukset. Tutkimustulokset julkistetaan ja jäsenet, tukijat ja henkilöstö 
käynnistävät yleisen painostuksen hallituksia ja muita tekijöitä vastaan loukkausten lopettamiseksi.  

Sen lisäksi, että Amnesty International työskentelee ihmisoikeusloukkauksia vastaan, se kehottaa 
kaikkia hallituksia noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta ja ratifioimaan sekä toteuttamaan 
ihmisoikeusasiakirjat. Se tekee laaja-alaista ihmisoikeuskasvatustyötä sekä kehottaa hallitustenvälisiä 
organisaatioita, yksilöitä ja kaikkia yhteiskunnan tahoja tukemaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia. 

6 § TOIMINTA  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa kampanjatoimintaa, joka sisältää muun muassa 
tiedotusta, tutkimustyötä, kampanjatapahtumia, vetoomuskampanjoita, yhteydenottoja viranomaisiin 
sekä yhteistyötä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.  
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja ja pyytää lahjoituksia eri kanavia käyttäen. 
Lisäksi yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia ja harjoittaa yleishyödyllistä ja vähäarvoista taloudellista 
toimintaa. Yhdistys noudattaa eettisen varainhankinnan periaatteita.  

7 § JÄSENYYS  

Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa toimia yhdistyksen päämäärien 
puolesta ja jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy.  

Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosikokouksen määräämän vuosittaisen 
jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen opiskelijoille, eläkeläisille, työttömille tai 
vähävaraisille. Jäsen voi halutessaan maksaa myös ainaisjäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruus 
määritellään vuosikokouksessa. 

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen tilivuoden aikana, yhdistyksen johtokunta voi 
katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.  

8 § ÄÄNIOIKEUS  

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta jokaisella jäsenellä, joka on maksanut kuluvan vuoden 
jäsenmaksun tai elinikäisen jäsenmaksun tai jonka ennen näiden sääntöjen voimaantuloa aloitettu 
suoraveloitusjäsenmaksu on voimassa. Oman äänensä lisäksi jäsen voi käyttää enintään kolmea (3) 
valtakirjaääntä. 

Esteellisyydestä yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä. 

9 § JOHTOKUNTA  

Yhdistyksen johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä: puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja kuusi muuta 
jäsentä. Johtokunnan jäsenen on oltava Amnesty International Suomen osasto ry:n jäsen.  

Johtokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy valintaa seuraavan 
vuosikokouksen päättyessä.  

Kaikki johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan 11 §:n mukaisesti. Jäsen voi 
toimia johtokunnan jäsenenä korkeintaan kuusi toimikautta peräkkäin. 

Jos johtokunnan jäsen eroaa ensimmäisenä toimikautenaan, seuraava vuosikokous voi valita hänen 
tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.  

Johtokunta valitsee keskuudestaan 2 varapuheenjohtajaa.  

Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtaja tai 
hänenkin ollessa estyneenä, 2. varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään 
puolet sen jäsenistä on paikalla, näiden joukossa joku puheenjohtajista.  

Johtokunta voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä. 

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja taloudenhoitaja, 
kukin erikseen. Näiden lisäksi johtokunta voi myöntää Amnesty International Suomen osasto ry:n 
nimenkirjoitusoikeuden toiminnanjohtajalle ja yhdistyksen muulle toimihenkilölle yksin.  

11 § YHDISTYKSEN OKOUS  

Vuosikokous on yhdistyksen ylin päättävä elin. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana. Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:  

(a) esitetään yhdistyksen edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,  

(b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,  
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(c) päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,  

(d) vahvistetaan tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle. Vahvistetaan toimintasuunnitelma 
kaksivuotiskausittain.  

(e) valitaan johtokunnan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja jäsenet kahdeksi toimikaudeksi. 
Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan parillisena vuotena pidettävässä vuosikokouksessa, 
taloudenhoitaja ja kolme jäsentä valitaan parittomana vuotena pidettävässä vuosikokouksessa. 
Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Äänestäminen ei ole mahdollista videoneuvotteluyhteyden 
avulla. 

(f) valitaan tilintarkastajaksi hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Toimikausi on tilikausi.  

(g) käsitellään jäsenten vähintään kolme viikkoa ennen kokousta johtokunnalle jättämät aloitteet ja 
kysymykset sekä johtokunnan tekemät aloitteet,  

(h) käsitellään muut mahdolliset asiat; asia, jota kokouskutsussa ei ole mainittu, otetaan 
käsiteltäväksi vain, mikäli kolme neljäsosaa (¾) läsnä olevista jäsenistä tätä kannattaa. Näin 
meneteltäessä otetaan huomioon yhdistyslain 24 §:n säännökset. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo 
siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii 
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.  

12 § KOKOUSKUTSU  

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta jäsenkirjeellä 
tai yhdistyksen jäsenlehdessä.  

13 § TILIKAUSI  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta on annettava 
tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.  

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Näiden sääntöjen muuttamisesta on päätettävä vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä 
yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.  

15 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN  

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä 
kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.  

16 § PURKAUTUVAN YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÄMINEN  

Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti 
Amnesty Internationalin kansainväliselle sihteeristölle, joka on oikeudellisesti rekisteröity 
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa nimellä Amnesty International Ltd.. Yhdistyksen hallussa olleet 
Amnesty Internationalin sisäisiksi luokitellut asiakirjat luovutetaan Amnesty Internationalin 
kansainväliselle sihteeristölle tai hävitetään.  

Jos yhdistys eroaa tai erotetaan Amnesty International -järjestöstä, on johtokunnan kutsuttava 
yhdistyksen kokous käsittelemään kysymystä yhdistyksen purkamisesta. 


