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▪ Esittelyn tarkoitus on

▪ kertoa mitä sääntömuutoksia liittohallitus 
ehdottaa 

▪ kertoa perusteluita ja muutosten 
vaikutuksia 

▪ edistää tiedonsaantia ja keskustelua 
sääntömuutosehdotuksista



Sääntöehdotusten materiaali: 
sama sääntöesitys, kaksi tapaa esittää

Sääntöehdotukset lähetetään yhdistysten valitsemille 
kokousedustajille ja julkaistaan liiton verkkosivulla

1. Sääntöehdotus, jossa on näkyvissä sekä nykyisten 
sääntöjen teksti, että ehdotetut muutokset sääntöihin 

2. Sääntöehdotus ”puhtaana tekstinä” sisältäen 
liittohallituksen varsinaisen sääntömuutosehdotuksen



Miksi sääntömuutoksia?

▪ Liittokokous 2017 antoi tehtäväksi jatkaa 
sääntömuutosten valmistelua

▪ Liittokokouksen 2017 puheenvuoroissa 
kokousedustajat nostivat esiin erityisesti 
liittohallitusta koskevat sääntömuutostarpeet

▪ Valmistelua on nyt suunnattu sellaisiin asioihin, 
joita on laajasti kannatettu

▪ Samalla on valmisteltu vanhentuneiden 
sääntökohtien uudistamista



Neljä erilaista tarvetta 
sääntömuutoksille

A. Ajantasaistaminen / päivittäminen

▪ säännöt vastaamaan paremmin nykyistä 
lainsäädäntöä ja toimintaa

B. Selvennykset ja pienet muutokset ja täsmennykset 
toimintaan ja hallintoon

C. Liittokokouksen kehittäminen

D. Liittohallituksen kehittäminen



A. Ajantasaistaminen



A. Ajantasaistaminen

Muutoksia seuraaviin sääntökohtiin

▪ Kohta 4. Toiminnan rahoitus

▪ Kohta 9. Liittoäänestys

▪ Kohta 15. Toiminta- ja tilikausi, 
tilintarkastus



Kohta 4. Toiminnan rahoitus

▪ Uudistettaisiin vanhentunut sääntöteksti

▪ Ei käytännön vaikutuksia nykyiseen toimintaan

A. Ajantasaistaminen

Vanha sääntöteksti:
”… voi harjoittaa kahvila ja ravintolatoimintaa, kumpaakin yhdessä paikassa, elokuva-
ja kustannustoimintaa, apu ja toimintavälineiden kauppaa ja vuokrausta, 
tavaroiden myyntiä sekä järjestää arpajaisia, varainkeräystä sekä maksullisia tilaisuuksia ...”

Uusi sääntöteksti:
”Toimintansa rahoittamiseksi Tukiliitto perii jäseniltään jäsenmaksuja ja vastaanottaa 
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa. 

Tukiliitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää 
elinkeinotoimintaa ja muuta toimintaa.”



Kohta 9. Liittoäänestys

▪ Vain pieni tekstimuutos, joka tekisi lauseesta 
helpomman ymmärtää

A. Ajantasaistaminen

Vanha sääntöteksti:
”Liittohallitus voi … siirtää asian päätöksellään liittoäänestyksessä ratkaistavaksi …”

Uusi sääntöteksti:
”Liittohallitus voi päättää siirtää asian liittoäänestyksen ratkaistavaksi … ”



Kohta 15. Tilintarkastus

▪ Tukiliiton tilintarkastajaksi ja varatilintarkaksi 
valittaisiin joko HT- tai KHT-tilintarkastaja tai 
vastaava tilintarkastusyhteisö

▪ Yksi tilintarkastaja riittäisi nykyisen kahden 
sijasta (+ vara)

▪ Käytännössä liittokokous voisi valita vain 
tilintarkastusyhteisön, jolloin ei valittaisi 
varatilintarkastajaa

A. Ajantasaistaminen



B. Selvennykset ja pienet muutokset 
toimintaan ja hallintoon



B. Selvennykset ja pienet muutokset 
toimintaan ja hallintoon

Muutoksia seuraaviin sääntökohtiin

▪ Kohta 5. Jäsenet

▪ Kohta 6. Jäsenmaksu



Kohta 5. Jäsenet

▪ Jäsenyhdistykseksi voitaisiin hyväksyä myös 
yhdistys, jonka jäsenet ovat yhdistyksiä

▪ Poistettaisiin tarpeettomana rajaus, että vain 
alueellisen yhdistyksen jäseniä voivat olla myös 
yhdistykset

▪ Tämä mahdollistaisi tulevaisuudessa järjestömme 
aseman kehittämisen muuttuvalla järjestökentällä

B. Selvennykset ja pienet muutokset 
toimintaan ja hallintoon



Kohta 6. Jäsenmaksu

▪ Liittokokous voisi vapauttaa yhdistyksen 
jäsenmaksusta

▪ Selvyyden vuoksi asia kirjattaisiin sääntöihin

▪ Koskisi vain harvoja tilanteita, yhdenvertaisuus 
huomioitava

B. Selvennykset ja pienet muutokset 
toimintaan ja hallintoon



C. Liittokokouksen kehittäminen



C. Liittokokouksen kehittäminen

Muutoksia seuraaviin kohdassa 10 
mainittuihin asioihin

▪ Kohta 10. Liittokokous

▪ Aloiteoikeus

▪ Äänivalta

▪ Kokousedustajat

▪ Kunniajäsenten valta

▪ Enemmistövaali

▪ Ehdokasasettelu



Kohta 10. Liittokokous - Jäsen saa 
jatkossakin asiansa liittokokoukseen

▪ ”Jäsenyhdistyksen, joka haluaa, että tietty asia käsitellään 
liittokokouksessa, on lähetettävä kirjallinen esitys asiasta 
liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä. 
Liittohallitus päättää, onko kyseessä liittokokouksen 
toimivaltaan kuuluva asia ja valmistelee asian liittokokousta 
varten”.

▪ Nykyistä Aloite-kohtaa uudistettaisiin; käytettyjä 
käsitteitä ja säännön tarkoitusta selvennettäisiin

▪ Liittokokouksen kehitettäisiin niin, että sinne tulisi 
lähinnä asioita, jotka sinne kuuluvat, muut esitykset 
ohjautuisivat liittohallitukselle

▪ Ei kuitenkaan toisi oleellista muutosta yhdistyksille

C. Liittokokouksen kehittäminen



Kohta 10. Liittokokous – äänivallan 
käyttöä helpotettaisiin

▪ Liittokokousedustaja voisi edustaa useampaa ääntä.

▪ Pieni muutos, mutta helpottaisi tuntuvalla 
tavalla yhdistysten äänivallan käyttöä

▪ Edistäisi jäsendemokratiaa

C. Liittokokouksen kehittäminen



▪ Jäsenyhdistysten lausunnoista poimittua 11/2018

”Pieniä yhdistyksiä helpottaisi jos voisivat antaa 
valtakirjan toiselle yhdistykselle ja liittokokousedustaja 
voisi edustaa siten useampaa yhdistystä”

Kohta 10. Liittokokous – äänivallan 
käyttöä helpotettaisiin

C. Liittokokouksen kehittäminen



▪ Jäsenyhdistysten lausunnoista poimittua 11/2018

”Pieniä yhdistyksiä helpottaisi jos voisivat antaa 
valtakirjan toiselle yhdistykselle ja liittokokousedustaja 
voisi edustaa siten useampaa yhdistystä”

▪ => Sama liittokokousedustaja voisi 
valtakirjalla edustaa useamman 
jäsenyhdistyksenä ääniä

▪ Helpottaisi edelleen äänivallan käyttöä

Kohta 10. Liittokokous – äänivallan 
käyttöä helpotettaisiin

C. Liittokokouksen kehittäminen



Kohta 10. Liittokokous – uusi selvennys 
kokousedustajiin

▪ Liittohallituksen jäsenet ja Tukiliittoon työsuhteessa 
olevat henkilöt eivät saisi toimia kokousedustajina

▪ Rajattaisiin ja selvennettäisiin tätä epäselväksi 
koettua asiaa. Nyt yhdistyksissä erilaisia 
käsityksiä.

C. Liittokokouksen kehittäminen



Kohta 10. Liittokokous – kunniajäsenten 
valta

▪ Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan äänivalta 
poistettaisiin

▪ Puheoikeus jäisi 

▪ Tämä korostaisi epäsuorasti jäsenyhdistyksiä 
äänivallan käyttäjinä 

C. Liittokokouksen kehittäminen



Kohta 10. Liittokokous – enemmistövaalitapa 
(majoriteettijärjestelmä) otettaisiin käyttöön 

jos valittavana vain 1 henkilö

▪ Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi 
tulemiseen vaadittaisiin yli puolet annetuista äänistä

▪ Parantaisi jäsendemokratian toteutumista

▪ ”enemmistö päättää” ajatus

▪ Käytettäisiin tyypillisesti puheenjohtajavaaleissa

C. Liittokokouksen kehittäminen



Kohta 10. Liittokokous – henkilövaalien 
ehdokasasettelua uudistettaisiin

▪ valitaan joka kolmas vuosi liittohallituksen 
puheenjohtaja, jota kutsutaan Tukiliiton 
puheenjohtajaksi, jäsenyhdistysten 60 vuorokautta 
ennen liittokokousta esittämistä ehdokkaista

▪ valitaan liittohallituksen muut jäsenet ja varajäsenet 
erovuoroisten tilalle jäsenyhdistysten 60 vuorokautta 
ennen liittokokousta esittämistä ehdokkaista

▪ Ehdokkaat olisi asetettava ennakkoon, jolloin he 
olisivat tiedossa ennen liittokokousta

▪ Nyt tällaista vaatimusta ei ole ollut (edes 
puheenjohtajavaalissa)

C. Liittokokouksen kehittäminen



D. Liittohallituksen kehittäminen



D. Liittohallituksen kehittäminen

Muutoksia seuraaviin sääntökohtiin

▪ Kohta 11. Liittohallitus

▪ Koko ja kokoonpano

▪ Toimikausi

▪ Kohta 13. Vaalivaliokunta

▪ Kohta 17. Siirtymäsäännös



Kohta 11. Liittohallitus 
– kokoa ja kokoonpanoa uudistettaisiin
▪ Liittohallituksen muodostaisivat Tukiliiton puheenjohtaja 

sekä kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. 

▪ Eli liittohallituksen koko olisi 9 jäsentä (+ 4 varajäs.)

▪ Liittohallituksen pienempi koko mahdollistaisi ja 
helpottaisi monipuolisempaa keskustelua

▪ Nykyaikainen koko, liittokokouksen rooli kasvaa, 
mahdollisuus arvioida ehdokkaita.

▪ Kokousten järjestäminen olisi helpompaa ja 
erimuotoisten kokousten järjestäminen onnistuisi

▪ Voidaan huomioida alueellinen edustavuus ja muut 
valintakriteerit sekä yhteydenpito tukipiireihin

D. Liittohallituksen kehittäminen



Kohta 11. Liittohallitus 
– pätevyysvaatimuksen ajatus 

säilytettäisiin ennallaan 

▪ ”Liittohallituksen varsinaisista jäsenistä vähintään 
viiden henkilön tulee edustaa näiden sääntöjen 2 
kohdassa määriteltyä kohderyhmää ja heistä 
vähintään yhden tulee olla liiton kohderyhmään 
kuuluva vammainen henkilö”.

▪ Uusi muotoilu, säilyttäisi nykykäytännön

D. Liittohallituksen kehittäminen



Kohta 11. Liittohallitus 
– varapj, toimikausi

▪ Kaksi varapuheenjohtajaa (nyt yksi)

▪ Liittohallituksen puheenjohtajan varapuheenjohtajan, 
jäsenen ja varajäsenen toimikausi olisi kolme vuotta

▪ jäsenten toimikautta pidennettäisiin kahdesta 
kolmeen vuoteen

▪ Toimikausi alkaisi valintaa seuraavan elokuun alusta ja 
päättyisi kauden päättymisvuotena heinäkuun 
lopussa. 

▪ toimikausi alkaisi nopeammin liittokokouksen 
jälkeen

▪ irti kalenterivuoden rytmistä 

D. Liittohallituksen kehittäminen



Kohta 13. Vaalivaliokunta
▪ ”Liitolle voitaisiin tarvittaessa valita vaalivaliokunta. 

Vaalivaliokuntaan kuuluisi viisi (5) jäsentä, jotka 
liittokokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
Vaalivaliokunta valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan.

▪ Vaalivaliokunnan tehtävänä olisi valmistella 
liittokokoukselle henkilövalintoja. Liittokokous ei 
olisi sidottu vaalivaliokunnan esitykseen”.

▪ Mahdollistettaisiin vaalivaliokunnan käyttö

▪ Mahdollistaisi liittohallituksen kokoonpanon 
miettimisen tasapainoisena kokonaisuutena, eri 
näkökulmista, erityisesti alueellisen edustavuuden 
kannalta

D. Liittohallituksen kehittäminen



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 29.3.2019

Tämä esittely on tehty jäsenyhdistysten kokouksia yms. esittelytilaisuuksia varten.  

Lisää tietoa antaa Kehitysvammaisten Tukiliitto/ liiton toiminnanjohtaja Risto Burman, p. 050 55 69 900.

KIITOS!


