
 

ALOITE 1 
 
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry: 
Kansallinen senioriliitto ry kerää jäsenmaksut 
 
”Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:ssä on herätty kysymään, miksi Kansallinen senioriliitto ei 
suoraan kerää jäsenmaksuja jäseniltään, vaan ensin jäsenmaksut kerää paikallinen yhdistys ja vasta 
tämä tilittää jäsenmaksukertymästä 15 €/ jäsen Kansalliselle senioriliitto ry:lle. Esimerkiksi 
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry maksaa Kansalliselle senioriliitolle jäsenmaksuista 60 %. 
Yhdistyksen keräämä jäsenmaksu on 25 €, josta yli puolet tilitetään Senioriliitto ry:lle. Yhdistykselle 
jää tällöin 10 €, joka on 40 %  kerättävästä jäsenmaksusta. 
 
Kansallisella senioriliito ry:llä on Kiltajärjestelmässään jäsenien jäsentiedot jolloin perintä suoraan 
jäseniltä ei voine olla ongelma.  Verrattaessa muita valtakunnallisia järjestöjen menettelytapoja 
jäsenmaksujen keräämisessä on todettava, että huomattavan suuretkin järjestöt ja rekisteröidyt 
yhdistykset toimivat siten kuin nyt esitämme: 
 
Esitämme, että Kansallinen senioriliitto ry:n toimesta jäsenmaksujen maksaminen tapahtuisi 
suoraan Kansallisen senioriliito ry:n toimesta ja paikalliset yhdistykset saisivat  
jäsenmaksupalautteena toimintarahaa vuosittain Kansalliselta senioriliito ry:ltä.” 
 
 
LIITTOHALLITUKSEN VASTAUS ALOITTEESEEN: 

Liittohallitus esittää vastauksena Lauttasaaren kansalliset seniorit ry:n aloitteeseen seuraavaa: 
 
Lauttasaaren kansalliset seniorit ry esittää, että Kansallisen senioriliitto ry:n jäsenlaskutusta 
muutetaan siten, että liitto keräisi henkilöjäsenmaksut ja tilittäisi liiton osuuden ylittävän summan 
takaisin yhdistyksille. 
 
Senioriliiton paikallisyhdistyksillä on yhteensä noin 25 500 henkilöjäsentä. Henkilöjäsenten 
laskutuksen keskittäminen liiton toimistoon vaatisi liitolta suuria ajallisia ja taloudellisia resursseja, 
joita liitolla ei tällä hetkellä ole. Liiton toimistoon täytyisi todennäköisesti palkata yksi henkilö lisää 
pelkästään laskutusta, sen valmistelutyötä ja seurantaa varten.  
 
Tällä hetkellä liitto tarjoaa paikallisyhdistyksille tekniset puitteet jäsenrekisterin ylläpitoon ja 
jäsenlaskutukseen. Vuonna 2018 käyttöön otettu Kilta -jäsenrekisterijärjestelmä, johon on liitetty 
myös laskutusosio, mahdollistaa keskitettyyn laskutukseen siirtymisen, mikäli näin päätettäisiin. 
Kiltaan jouduttaisiin kuitenkin tekemään merkittäviä päivityksiä, mistä hankinnasta aiheutuisi 
senioriliitolle lisäkustannuksia. 
 
Senioriliiton sääntöjen 5 pykälän mukaan liittovaltuusto vahvistaa vuosittain liiton jäsenten liitolle 
suorittaman jäsenmaksun suuruuden syksyn kokouksessaan. Yllä mainitut lisäkustannukset toisivat 
painetta nostaa liiton jäsenmaksuosuutta noin 2 euroa per yhdistyksen henkilöjäsen.  
 
Paikallisyhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta päättäminen on yhdistyksen sääntöjen 5 pykälän 
mukaisesti yhdistyksen päätöksenalainen asia. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten 
jäsenten ja tukijäsenten jäsenmaksut seuraavaa kalenterivuotta varten. Yhdistyksen hallituksella on 
myös oikeus vapauttaa jäsenmaksusta sairauden, varattomuuden tms. syyn johdosta. 



 
Keskitettyyn jäsenmaksuun siirtyminen ei edellytä samaa jäsenmaksua kaikilta yhdistyksiltä. 
Yhdistyksillä on kuitenkin erilaisia jäsenmaksuperusteita esimerkiksi jäsenmaksusta 
vapauttamisessa ja sen alentamisessa. Näitä käytänteitä jouduttaisiin keskitetyssä laskutuksessa 
todennäköisesti yhtenäistämään, mikä kaventaa yhdistysten päätösvaltaa.  

 
Liittohallitus katsoo edellä olevan riittäväksi vastaukseksi tehtyyn aloitteeseen ja esittää, että 
liittokokous hylkäisi aloitteen. 

 


