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27.8.2020 

SUOMEN KUNTALIITTO RY:N SÄÄNNÖT 

 

1 § 

Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Kuntaliitto ry ja ruotsiksi Finlands Kommunförbund 
rf. 

Yhdistyksen englanninkielisenä nimenä voidaan käyttää nimeä Association of Finnish 
Municipalities tai The Association of Finnish Local and Regional Authorities, saksankielisenä 
nimenä Verband der Städte, Gemeinden und Regionen Finnlands ja ranskankielisenä nimenä 
Association Finlandaise des Pouvoirs Locaux et Régionaux. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

2 § 

Yhdistyksen kieli 

Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Valtuuskunnan esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan 
sekä suomeksi että ruotsiksi. Hallitus päättää muiden toimielinten pöytäkirja- ja asiakirjakie-
lestä. 

3 § 

Jäsenyys 

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voivat olla Suomen kunnat ja yhteistyöjäseninä kuntayhty-
mät sekä kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja 
säätiöt. Yhteistyöjäsenillä ei ole äänioikeutta eikä oikeutta asettaa ehdokkaita liiton toimieli-
miin. 

4 § 

Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian vahvistaminen sekä 
kunnan asukkaiden itsehallinnon ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys edustaa jäseniään 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys ajaa ja valvoo jäsenten etua ja palvelee jäseniä sekä 
toimii jäsenten kehittäjäkumppanina. 

Yhdistys tarjoaa itse ja hallinnoimiensa yhteisöjen kautta asiantuntijapalveluja, konsultointia 
ja koulutusta kuntien erilaistuviin tarpeisiin. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Yhdistyksen osana toimii Kunnallinen työmarkkinalaitos. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 
tehtävistä säädetään kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetussa laissa (254/1993). 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia voittoa tai muuta taloudellista etua jäsenille tai 
muille osallisille eikä yhdistyksen tarkoitus tai toiminnan laatu ole muutenkaan pääasiassa 
taloudellinen. 

5 § 

Taloudellinen toiminta 

Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, osakkeita sekä arvopapereita. 
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6 § 

Yhdistykseen liittyminen 

Kunnan, yhteisön ja säätiön, joka tahtoo liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai yhteis-
työjäseneksi, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, joka päättää varsi-
naiseksi jäseneksi ja yhteistyöjäseneksi hyväksymisestä. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja yhteistyöjäseneksi voi liittyä joko kalenterivuoden 
alusta, jolloin on suoritettava koko jäsenmaksu tai heinäkuun ensimmäisestä päivästä lukien, 
jolloin on suoritettava puolet vuoden jäsenmaksusta. 

7 § 

Yhdistyksestä eroaminen 

Varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tekemällä siitä yh-
distyslain mukainen ilmoitus. Eroaminen tulee voimaan vuoden kuluttua eroamisilmoituk-
sen tekemisestä. Eroilmoituksen jättäneellä jäsenellä ei ole läsnäolo- eikä äänioikeutta yhdis-
tyksen kokouksessa, vaalipiirikohtaisilla kuntapäivillä eikä yhdistyksen jäsenäänestyksessä 
eikä oikeutta asettaa ehdokkaita yhdistyksen toimielimiin. 

8 § 

Yhdistyksestä erottaminen 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen yhdistyslaissa mai-
nituilla erottamisperusteilla. 

Jos varsinainen jäsen tai yhteistyöjäsen ei maksa jäsenmaksua määräaikaan mennessä, tälle 
on annettava maksukehotus. Jos maksua ei ole suoritettu kahden kuukauden kuluessa siitä, 
kun maksukehotus on annettu tiedoksi, yhdistyksen hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen 
tai yhteistyöjäsenen yhdistyksestä. 

9 § 

Jäsenmaksu 

Varsinainen jäsen ja yhteistyöjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittaisen 
jäsenmaksun. 

Yhdistyksen valtuuskunta vahvistaa ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan jäsenmak-
sun seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Vuosittaista jäsenmaksua muutetaan samassa suhteessa 
kuin kuntien maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ovat keskimää-
rin muuttuneet neljän edellisen vuoden aikana. 

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu määräytyy siten, että siitä kolme neljäsosaa kerätään asukas-
luvun perusteella ja yksi neljäsosa maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavien verotetta-
vien tulojen perusteella, kuitenkin niin, että yli 20 000 asukkaan menevältä osalta on kunnan 
asukasperusteinen jäsenmaksu 15 prosentilla alennettu ja, jos jäsenkunnan maksuun panta-
vaa kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen määrä asukasta kohti ylittää kaikkien 
jäsenkuntien keskimääräisen maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavien verotettavien tu-
lojen määrän asukasta kohti, alennetaan maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaaviin vero-
tettaviin tuloihin perustuvaa kunnan jäsenmaksuosuutta keskiarvon ylittävältä osalta 25 pro-
sentilla. Ahvenanmaan kuntien jäsenmaksu on lisäksi alennettu 25 prosentilla edellä maini-
tulla tavalla määräytyvästä jäsenmaksusta. 
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Yhteistyöjäsenen jäsenmaksut porrastetaan valtuuskunnan määrittelemillä periaatteilla. Jä-
senmaksu muodostuu perusmaksusta ja lisäosasta. Lisäosan suuruus määräytyy jäsenen or-
ganisaation luonteen mukaan asukasluvusta, oppilasmäärästä, liikevaihdosta tai muusta toi-
minnan laajuutta kuvaavasta perusteesta. Lisäosaa tasataan erikseen määrittelevällä kertoi-
mella. 

Yhteistyöjäsenen jäsenmaksu noudattaa 2 momentissa määrättyä muutosperustetta. Yhteis-
työjäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset. 

Hallitus voi myöntää määräajaksi alennuksia varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen mak-
suvelvollisuudesta, milloin varsinaisen jäsenen tai yhteistyöjäsenen maksukyky on olennai-
sesti alentunut tai muu painava syy antaa siihen aiheen. 

Valtuuskunta voi määrätä varsinaisen jäsenen ja yhteistyöjäsenen suorittamaan tiettyä tar-
koitusta varten ylimääräistä jäsenmaksua. Ylimääräinen jäsenmaksu suoritetaan 3 tai 4 mo-
mentissa määrättyjen perusteiden mukaan ja hallituksen määräämänä aikana. 

Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä, jollei 
valtuuskunta toisin määrää. 

10 § 

Kuntien maksuosuus Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle 

Kuntien maksuosuudesta Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle säädetään kunnallisesta työ-
markkinalaitoksesta annetussa laissa (254/1993). 

11 § 

Kuntien muodostamien yhteisöjen palvelu 

Yhdistys voi palvella varsinaisten ja yhteistyöjäsenten lisäksi muita kuntien muodostamia, 
omistamia ja hallinnoimia yhteisöjä hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti. 

12 § 

Toimielimet 

Yhdistyksen toimielimet ovat: 

1) valtuuskunta 

2) hallitus 

3) vaalilautakunta 

4) vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

5) Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta, josta säädetään kunnallisesta työmarkki-
nalaitoksesta annetussa laissa (254/1993) ja 

6) ruotsinkielinen neuvottelukunta 

7) pienten kuntien neuvottelukunta. 

Edellä 1 momentin 2 ja 5-7 kohdassa mainittujen toimielinten jäseniä valittaessa noudatetaan 
tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin vaatimuksia. 

Yhdistyksen hallitus voi asettaa myös muita toimielimiä ja neuvottelukuntia. 
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Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskuste-
luun yhdistyksen toimielinten kokouksissa. 

13 §  

Vaalilautakunta 

Valtuuskunta asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä on muun muassa ohjeistaa valtuus-
kunnan vaali, vahvistaa vaalipiirikohtaiset ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia varten, päät-
tää valtuuskunnan tasauspaikoista sekä vahvistaa valtuuskunnan vaalin tulos. Vaalilauta-
kunnan tehtävistä määrätään tarkemmin valtuuskunnan äänestys- ja vaalijärjestyksessä, jota 
kutsutaan yhdistyksessä vaalijärjestykseksi. 

Vaalilautakuntaan voi jokainen valtuuskunnan ryhmä ehdottaa yhtä jäsentä ja henkilökoh-
taista varajäsentä. 

14 § 

Valtuuskunnan kokoonpano ja toimikausi 

Valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joiden tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja. 

Jäsenistä 66 valitaan kuntavaalien jälkeen samana vuonna järjestettävissä vaaleissa (vaalipii-
ripaikat). 

Lisäksi valtuuskuntaan valitaan yhdeksän jäsentä tasauspaikoilta (tasauspaikat). 

Ahvenanmaan maakunnasta valitaan lisäksi yksi jäsen. 

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi valtuuskunta on järjestäy-
tynyt. 

Valtuuskunnan jäsenille valitaan varajäseniä valtuuskunnan vaalissa mukana olleen ehdo-
kaslistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin ehdokaslistalta 
on valittuja jäseniä.  

Jos jäsenen todetaan menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai 
hän on kuollut, valtuuskunnan puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi vaalipiirin asianomaisen ehdokaslistan järjestyksessä ensimmäisen varajäsenen. 
Edellä mainitussa tilanteessa vaalilautakunnan on valtuuskunnan puheenjohtajan pyynnöstä 
määrättävä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi varajäseneksi asianomaisen ehdokaslistan 
järjestyksessä ensimmäinen valitsematta jäänyt ehdokas. Jollei kaikkia varajäsenen toimia 
saada täytetyksi, varajäsenten määrä jää vajaaksi. 

Varajäsenistä on soveltuvin osin voimassa, mitä jäsenistä määrätään. 

15 § 

Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä tasauspaikkojen täyttäminen 

Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalipiireittäin, jotka määräytyvät siten kuin vaalilaissa 
(714/1998) säädetään maan jakamisesta vaalipiireihin eduskuntavaaleja varten. 

Valtuuskunnan 66 vaalipiiripaikkaa jaetaan vaalipiirien kesken niiden asukasluvun suh-
teessa. Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän 
päättyessä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. 

Valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä postitse, tietoliikenneyhtey-
den tai muun vaalilautakunnan määräämän teknisen apuvälineen avulla.  
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Suhteellinen vaali suoritetaan vaalilautakunnan vahvistamia ehdokaslistoja käyttäen siten, 
että varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle oman vaalipiirin ehdokaslis-
talle. Varsinaisella jäsenellä on vaalissa asukaslukuaan vastaava äänimäärä, joka määräytyy 
kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päättyessä väestötietojärjestel-
mässä olevien tietojen mukaan. 

Valtuuskunnan yhdeksän tasauspaikkaa määräytyvät ehdokaslistojen saamien äänimäärien 
perusteella siten, että valtuuskunnan vaalin jäsenäänestyksessä määräytynyt vaalitulos saa-
tetaan vastaamaan ehdokaslistojen vaalipiireissä saamia yhteenlaskettuja äänimääriä vaali-
järjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla. 

Vaalijärjestyksessä on valtuuskunnan vaalia koskevat täydentävät määräykset. 

Valtuuskunnan asettama vaalilautakunta vahvistaa vaalin tulokset. 

16 §  

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät 

Vaalipiirikohtaisille kuntapäiville voidaan osallistua, jos vaalilautakunta niin päättää, tietolii-
kenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.  

Varsinaiset jäsenet valitsevat edustajat vaalipiirikohtaisille kuntapäiville. Edustajien määrä 
määräytyy kunnan asukasluvun mukaan seuraavasti: 

• Kunnasta, jonka asukasluku on 10 000 tai vähemmän, valitaan yksi edustaja. 

• Kunnasta, jonka asukasluku on 10 001–50 000, valitaan kaksi edustajaa. 

• Kunnasta, jonka asukasluku on 50 001–100 000, valitaan kolme edustajaa. 

• Kunnasta, jonka asukasluku on yli 100 000, valitaan neljä edustajaa. 

Asukasluku määräytyy kuntavaalivuotta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivän päätty-
essä väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. 

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on kokouksessa kunnan asukaslukua vastaava ääni-
määrä. Äänimäärä jakautuu tasan paikalla olevien varsinaisen jäsenen edustajien kesken. 

Vaalipiirikohtaiset kuntapäivät hyväksyvät vaalipiirien ehdokaslistat valtuuskunnan vaalia 
varten. 

Kutsu vaalipiirikohtaisille kuntapäiville on lähetettävä kullekin jäsenelle tämän ilmoitta-
maan osoitteeseen kirjeellä tai sähköisesti taikka julkistamalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla 
vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

17 § 

Valtuuskunnan tehtävät 

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää valtuuskunta, jollei näissä säännöissä ole määrätty erik-
seen muuta. 

Valtuuskunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä muualla määrätään: 

1) valita valtuuskunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa; 

2) valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä jäsenistä puheenjohtaja ja kaksi vara-
puheenjohtajaa; 

3) asettaa ruotsinkielinen neuvottelukunta ja pienten kuntien neuvottelukunta; 
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4) valita neljän vuoden toimikaudeksi yhdistyksen tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö, jonka piiristä nimetään vastuuhenkilöt; 

5) todeta valtuuskunnan vaalipiirikohtaiset jäsenmäärät; 

6) asettaa valtuuskunnan vaalia varten vaalilautakunta; 

7) vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vahvistaa jäsenmaksun 
suuruus; 

8) vahvistaa yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, ja päättää vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 

9) päättää hallituksen ja muiden toimielinten jäsenten palkkioista ja muista korvauksista; 

10) päättää Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain tarkoittamista työmarkkina-
laitoksen taloudenhoitoa koskevista asioista; 

11) tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskun-
taan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä; 

12) päättää yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä, vaihta-
misesta ja muusta luovuttamisesta; 

13) hyväksyä vaalijärjestys ja valtuuskunnan työjärjestys; 

14) hyväksyä yhdistyksen sääntöjen muutokset kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista 
äänistä; sekä 

15) päättää yhdistyksen purkamisesta. 

18 § 

Valtuuskunnan kokoukset 

Valtuuskunta kokoontuu viimeistään kolmen kuukauden kuluessa valtuuskunnan vaaleista 
hallituksen puheenjohtajan kutsusta järjestäytymiskokoukseen valtuuskunnan puheenjohta-
jan ja kahden varapuheenjohtajan sekä hallituksen vaalin toimittamiseksi ja vaalilautakun-
nan asettamiseksi. 

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen 
maalis–heinäkuussa ja syyskokoukseen syys–joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja 
paikassa. 

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään, kun valtuuskunta niin päättää tai hallitus pi-
tää sitä tarpeellisena taikka kun vähintään kymmenesosa valtuuskunnan jäsenistä on ilmoit-
tamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä hallitukselta pyytänyt. 

Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen ko-
kousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouksessa käsiteltävistä asioista.  

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.  

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan 
osoitteeseen kirjeellä tai sähköisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun 
on mahdollisuuksien mukaan liitettävä esityslista. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös 
postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava 
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kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai tietolii-
kenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyt-
täminen on rajoitettua.  

Hallituksen jäsenellä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla ja ruotsinkielisen toiminnan 
johtajalla sekä muilla valtuuskunnan määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuus-
kunnan kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. 

Valtuuskunnan hyväksymässä työjärjestyksessä voidaan antaa tarkempia määräyksiä val-
tuuskunnan toiminnasta ja kokousmenettelystä. 

19 § 

Hallituksen kokoonpano 

Hallitukseen kuuluu 15 jäsentä ja 15 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy, 
kun valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen. Hallitukseen kuuluvista vähintään yh-
den jäsenen ja yhden varajäsenen on edustettava ruotsinkielistä väestöryhmää. 

Hallitus valitaan noudattaen periaatetta, jonka mukaan eri poliittisten puolueiden tai mui-
den ryhmien edustus vastaa kuntavaalien suhteellisuusperiaatteen mukaisesti puolueiden 
tai muiden ryhmien edellisissä kuntavaaleissa yhdistyksen jäsenkunnissa saamia äänimää-
riä. Jäseniä valittaessa on lisäksi otettava huomioon alueelliset näkökohdat ja erikokoisten 
kuntien edustavuus. 

Hallituksen puheenjohtaja on yhdistyksen puheenjohtaja. 

20 § 

Hallituksen tehtävät 

Hallitus edustaa yhdistystä ja huolehtii yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta, jollei se ole 
valtuuskunnan päätösvaltaan kuuluva asia. 

Hallituksen tulee: 

1) valmistella valtuuskunnan käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia sen päätösten täytän-
töönpanosta; 

2) vahvistaa yhdistyksen palvelujen käyttöä koskevien maksujen perusteet siltä osin kuin 
tehtävä ei kuulu valtuuskunnalle tai maksun määräämistä ole annettu muulle toimielimelle; 

3) päättää hallituksen ja työvaliokunnan työjärjestyksestä, toimisäännöistä ja toimiston orga-
nisaatiorakenteen perusteista; 

4) päättää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja ruotsinkielisen toiminnan johtajan otta-
misesta ja erottamisesta sekä heidän keskinäisestä vastuualuejaostaan; 

5) päättää Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johtajan ottamisesta ja erottamisesta; 

6) päättää henkilöstön palkkauksen, eläkkeiden ja luontaisetujen yleisistä perusteista; 

7) päättää kiinteän omaisuuden, kiinteistöjen tai huoneistojen hallintaan oikeuttavien osak-
keiden sekä muiden pitkäaikaiseen omistukseen tarkoitettujen osakkeiden tai muiden arvo-
papereiden sekä muun kuin yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden 
myymisestä, vaihtamisesta, muusta luovutuksesta, ostamisesta ja kiinnittämisestä sekä pant-
taamisesta; sekä 

8) päättää velan ottamisesta ja antamisesta; 
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9) päättää takaussitoumuksen antamisesta yhdistyksen tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen si-
toumuksien suorittamisen vakuudeksi; 

10) päättää yhdistyksen sijoitustoiminnan perusteista. 

21 § 

Hallituksen työskentely 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, 
kun vähintään neljä hallituksen jäsentä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjalli-
sesti sitä puheenjohtajalta pyytänyt. Jos puheenjohtaja on estynyt tai esteellinen, kutsun voi 
toimittaa ensimmäinen varapuheenjohtaja ja tämänkin ollessa estynyt tai esteellinen, toinen 
varapuheenjohtaja. 

Valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla, toimitusjohtajalla, varatoimitusjoh-
tajalla ja ruotsinkielisen toiminnan johtajalla sekä yhdistyksen hallituksen määräämillä hen-
kilöillä on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun. 

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä 
hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan 
ääni. 

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Kuitenkin jos valittavana on yksi henkilö, 
vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla ku-
kaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan tällöin kahden eniten ääniä saa-
neen välillä. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla. 

22 § 

Asioiden esittely hallituksen kokouksessa 

Asiat päätetään hallituksen kokouksessa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan esittelystä 
hallituksen hyväksymän vastuualuejaon pohjalta, jollei hallitus päätä yksittäisessä asiassa 
muuta. 

Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen varatoimitusjohtajan vastuualueeseen 
kuuluva asia, jos hän katsoo asian laadun sitä vaativan sekä siirtää hänelle kuuluvan asian 
esittely varatoimitusjohtajalle. 

23 § 

Työvaliokunta 

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituk-
sen käsiteltäviä asioita sekä huolehtia muista hallituksen sille antamista tehtävistä. 

24 § 

Neuvottelukunnat 

Neuvottelukunnan tehtävänä on hoitaa sille hallituksen hyväksymässä toimisäännössä mää-
rätyt tehtävät. Neuvottelukunnan jäsenten valinnassa huomioon otettavista seikoista määrä-
tään toimisäännössä. 
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25 § 

Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtajan tehtävänä on: 

1) johtaa hallituksen alaisena yhdistyksen toimistoa yhdessä varatoimitusjohtajien kanssa 
sekä vastata yhdistyksen konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjauksesta; 

2) seurata kuntia koskevan lainsäädännön ja kunnallishallinnon yleistä kehitystä sekä ryhtyä 
tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen ja sen jäsenten etujen valvomiseksi; 

3) valvoa yhdistyksen varojen hoitoa sekä antaa tätä koskevat määräykset siltä osin kuin teh-
tävää ei ole annettu muulle toimihenkilölle; sekä 

4) huolehtia muista hallituksen ja sen työvaliokunnan määräämistä tehtävistä. 

26 § 

Varatoimitusjohtaja 

Varatoimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen hyväksymän vastuualuejaon mukaisesti huo-
lehtia asioiden valmistelusta ja esittelystä hallituksen kokouksessa. 

27 § 

Yhdistyksen tilit 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hal-
lintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajien tarkastetta-
vaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. 

28 § 

Aloitteet ja kysymykset 

Yhdistyksen varsinaisella ja yhteistyöjäsenellä jäsenellä ja valtuuskunnan jäsenellä on oikeus 
tehdä yhdistyksen toimintaan liittyviä aloitteita ja kysymyksiä. Aloitteen ja kysymyksen teki-
jälle on ilmoitettava sen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Hallituksen on vastattava yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja yhteistyöjäsenen ja valtuuskun-
nan edustajan tekemään kysymykseen viimeistään siinä kokouksessa, joka ensiksi pidetään 
kolmen kuukauden kuluessa kysymyksen tekemisestä. 

Hallituksen on vuosittain saatettava valtuuskunnalle tiedoksi tehdyt aloitteet ja kysymykset 
sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. 

29 § 

Nimenkirjoitus 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja 
ja varatoimitusjohtaja, kaksi näistä yhdessä tai joku näistä yhdessä hallituksen määräämän 
yhdistyksen muun toimihenkilön kanssa. 
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30 §  

Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sen jälkeen kun velat on maksettu, luovutettava käy-
tettäväksi yhdistyksen varsinaisten jäsenten yhteisiä etuja palveleviin tarkoituksiin. 


