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SÄÄNNÖT 
 
 
 
1 § 
Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Kuntajohtajat ry, Finlands Kommundirektörer rf ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
 
2 § 
Tarkoitus 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on kuntien, kunnallishallinnon ja kuntajohtajien aseman ja 
etujen kaikinpuolinen kehittäminen, parantaminen ja valvonta. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valtakunnallisia sekä lääni- ja 
maakuntakohtaisia esitelmä-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia, tekee kunta-alaa 
koskevia aloitteita sekä antaa lausuntoja ja julkilausumia kuntien ja kuntajohtajien 
asemaan liittyvistä ja niihin vaikuttavista asioista. 
 
 
3 § Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäsenet voivat olla joko varsinaisia jäseniä tai kannattajajäseniä. 
Varsinaisia jäseniä voivat olla kuntajohtajat eli kaupungin- ja kunnanjohtajat, 
apulaiskaupungin- ja apulaiskunnanjohtajat sekä kunnassa vastaavassa asemassa olevat, 
kuten esimerkiksi kansliapäällikkö ja pormestari. 
 
Kannattajajäseniä voivat olla sellaiset yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, joiden 
toiminta liittyy yhdistyksen toimintaan. 
 
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. 
 
Kunniajäsenen arvo voidaan antaa sellaiselle varsinaiselle jäsenelle, joka on ansiokkaasti 
toiminut yhdistyksen hyväksi. 
 
Kunniajäsenen arvosta päättää yhdistyksen kokous. Päätös edellyttää hallituksen 
yksimielistä esitystä 



4 § 
Jäsenmaksu 
 
Jäsenen on maksettava yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämä jäsenmaksu. 
Yhdistyksen jäsenyys perustuu jäsenmaksuun. Mikäli jäsen ei ole muistutuksista 
huolimatta suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuvelvollisuuttaan kalenterivuoden loppuun 
mennessä, voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. 
Maksu voidaan määrätä erisuuruiseksi varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille. 
Kunniajäsenen arvon saanut jäsen ei maksa jäsenmaksua. 
 
5 § 
Tilikausi ja tilintarkastajat 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien 
toimikausi on kalenterivuosi valintapäätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. 
 
 
6 § 
Hallitus 
 
Yhdistyksellä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja, 
yksi varapuheenjohtaja sekä yksi ruotsin- tai kaksikielisestä kunnasta. Kullakin jäsenellä 
on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet on valittava maan eri alueilta ja 
kooltaan erilaisista kunnista.  
 
Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi valintapäätöstä seuraavan 
kalenterivuoden alusta lukien. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsenistä on läsnä. Yhden läsnä olevista 
tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta tarvittaessa. 
 
Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti 
pyytää. 
 
 
7 § 
Toimihenkilöt 
 
Yhdistyksellä on sihteeri ja taloudenhoitaja, jotka valitsee ja joiden tehtävistä ja palkkiosta 
päättää hallitus. Hallitus voi valita muitakin toimihenkilöitä. Toimihenkilöt voidaan valita 
hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. 
 
 
8 § 
Nimenkirjoitus 
 



Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
jompikumpi yhdessä joko hallituksen jonkun muun jäsenen tai sihteerin tai 
taloudenhoitajan kanssa. 
 
 
9 § 
Kokouskutsut 
 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. 
 
Kokouskutsu on lähetettävä sähköpostilla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän 
päivää ennen kokousta. 
 
10 § 
Varsinainen kokous 
 
Yhdistyksellä on vuosittain yksi varsinainen kokous, joka pidetään touko - lokakuussa. 
 
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
1. Avataan kokous. 
 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
3. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
4. Esitetään edellistä tilikautta koskeva tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja 
toimintakertomuksen sekä esitetään tilintarkastajien lausunto. 
 
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 
 
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
 
7. Hyväksytään tulevaa tilikautta koskeva toimintasuunnitelma.  
 
8. Päätetään tulevaa tilikautta koskevat jäsenmaksut. 
 
9. Päätetään tulevana tilikautena ehkä maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten 
perusteet. 
 
10. Hyväksytään tulevaa tilikautta koskeva talousarvio. 
 
11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet. 
 
12. Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja. 
 
13. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. 
 
15. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
 
16. Päätetään kokous. 



 
Saadakseen asian kokouksessa käsiteltäväksi jäsenen on esitettävä asia hallitukselle 
vähintään 30 päivää ennen kokousta. 
 
Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 
 
 
11 § 
Yhdistyksen purkautuminen 
 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Kunnallisalan kehittämissäätiölle 
purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. Samoin varat on 
käytettävä, jos yhdistys lakkautetaan. 
 


