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Sääntöuudistuksen tausstaa

• Tarve selkeyttää ja yksinkertaisstaa sääntöjä teknisesti.
• Tarve vastata rahoittajan sekä valtionavustuslain ja - asetuksen

vvaatimuksiin.aatimuksiin.
• Pyrkimys toteuttaa yhdistysdemmokratiaa paremmin.
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Sääntöuudistuksen tauss taa 
• Sääntöluonnosta on valmisteltu halli tuksen ja muun johdon yhteistyössä.
• Hallitus päättää siitä, mitä liittokokouu kselle esitetään.
• LiitLiittoktokookkoousedustajat  usedustajat päätpäät tävät tävät ssäänään  ntöjä ntöjä kkososkkeevvasta asta asiasta asiasta kkeesänsän 

liittokokouksessa.
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Uudistamisen tarve 
Rahoittajan ja valtionavustuslain asettamat raamit t 

• Liiton toiminnalta edellytetään tuloksellisuutta  , , eli todettavissa olevia tuloksia (asiakaskontaktit, 
jäjärjjesttettytt  kkoulluttukkset t jjne.)) 

• Luottamushallinnon toiminta luo edellytykset aja  puitteet varsinaiselle tulokselliselle toiminnalle,
mutta ei itsessään ole sellaista varsinaista ”tuloo ksellista toimintaa”, josta rahoittajat (STEA, OKM) 
olisivolisivatat   eriterityisen  yisen kiinnostunekiinnostuneitaita . 

• Valtuuston perustehtävä on talousarvion ja tilinnpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja -
kertomuksen hyväksyntä, mutta käytännössä rrahoittajan antamat raamit vaikuttavat paljon
liikkumaliikkumavvarar  aan aan  sen sen suhteensuhteen ,  kuinka kuinka  laajaa laajaa toimtoim  minta minta  on on jja  a m  illaista millaista sen  sen on  on oltaoltavva  a luonteeltaan.luonteeltaan 

• Hallituksella on päävastuu kaikessa sellaisessa arjen päätöksenteossa, joka liittyy operatiiviseen
toimintaan tai sen puitteiden järjestämiseen.

••  Avustusasetuksen Avustusasetuksen  mukaiset mukaiset hyväksyttävhyväksyttäv vät vät kustannuksetkustannukset
• Avustusasetus 10.1 §: ”Hyväksyttäviksi kuu stannuksiksi katsotaan avustuspäätöksen

mukaisesta toiminnasta tai hankkeesta ojo htuvat tarpeelliset ja määrältään kohtuullisen kulut.”
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Luottamushallinnon kuss tannukset 
• Luottamushallinto: yli 122 000 euroa
• Yhdistystoiminta: 154 000 euroa
• Jäsenpalvelut: 85 000 euroa.
• Lisäksi luottamushallintoon menee myös OKK M:n ja Taiken

avustusten kuluja.
• KäKäytätännöössä ä lluottttamushhallillintto on rahhh hallillisesti ti hhyviin

lähellä jäsenyhdistystoiminnan kuluja, minkä lisäksi
se vaatii henkilötyyövuosia.

• Näihin käytettävä raha ei tule enää liss ääntymään,
päinvastoin, kun avustusten määrä tulee
todennäköisesti todennäköisesti jatkossa jatkossa putoamaanputoamaan.
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Luottamushallinto nyt 
LIITTOKOKOUS  (kaikki  jäsenyhdistykset  eedustettuna) 

‐ KKokokoonoontuutuu   kokollmmeenn   vuodenvuoden   väväll leinlein 

LIITTOVALTUUSTO  (25  valtuutettua  +  pj 
jj a  vpjj)) 

‐ Kokoontuu  kaksi  kertaa  vuodessa 

LIITLIITTTOOHALLITUSHALLITUS 
‐Kokk oontuu  aina  tarvittaessa 

TYTYÖRÖRYHMÄYHMÄTT 
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Luottamushallinnon uudd istaminen 
• Luottamushallinto tuodaan 2020-luvulle
• Mikä esityksen mukaan muuttuisi?

• Liittokokouksesta luovuttaisiin
• Jatkossa valtuusto valittaisiin jäsenäää nestyksellä ja valtuusto valitsisi

hallituksen  hallituksen ((j  ja a  hallituksen hallituksen ppuheenjoht uheenjoht tajan)tajan)
• Valtuuston kok  o kasvaisi

• 27 valtuutettua ((sis. pjpj jja vpjpj)) —> 311  valtuutettua ((sis. pjpj))
• Valtuuston kokoustahti harvenisi (2 k ertaa vuodessa –> kerran vuodessa)
• Hallitus kokoontuisi aina tarvittaessa.  Kun tehtäviä uudistettaisiin (hallitus 

v  astaisi astaisi jatkjatk ossa vain  ain ttoimioimi ttu njohtajansjohtajan  valinnastalinnasta , ei  i kaikkienkaikkien   
työntekijöiden), voi myö  s kokousajann kohtia ja -tiheyttä tarkistaa. 

• Hallitus nimeäisi tarvittavat työryhmäy y  ät,,  näistä ei ole mainintaa säännöissä.
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LuotLuottamushallinto tamushallinto esitesityy ksen ksen mukaanmukaan 
JäsenäänestJäsenäänestyys  järjestets järjestettäisiin täisiin  kkooll lmen lmen  vuoden  vuoden väleinvälein 

LIITTOVALTUUSTO  (30  valtuuteettua  +  pj) 
‐ Kokoontuisi  kerran  vuoddessa 

LIITTOHALLITUS 
‐Kokoontuisi  aina  tarvittaaessa 

TYÖRYHMÄT 
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Luottamushallinnon uudd istaminen, vaalit 
• Uudenlainen liittovaltuuston vaali

• Jäsenvaali, kolmen vuoden välein
• Noudatettaisiin yhdistyksen hyväkk symää äänestys-

ja vaalijärjestystä 
• JäJäsenäääänesttys voiittaiisiiiin jäjärjjestää tää erilliillisenää  

äänestystilaisuutena, postitse tai 
tietoliiktietoliikenneyhteyenneyhtey den den tai tai muunmuun  teteknisen knisen tai tai 
sähköisen apuvälineen avulla. Toimm intatavan ja 
tarkemman ajankohdan määräisi ll iittohallitus. 

• Kirjallllinen ehdhdokkasasettellu toimitee ttaisiin aina
vuoden loppuun mennessä 
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Luottamushallinnon uudd istaminen, äänivalta 
• Nykyään yhdistyksillä on liittokokoukk sissa kahdesta kuuteen

edustajaa jäsenmäärästä riippuen, kk aksi per jokainen alkava sata
jäjäsentätä. JJokkaiiselllla eddustt jajalllla on ykks  si i ääääni.i
• Nykyään liittokokous valitsee liittoo valtuuston ja hallituksen

• Koska uudistuksessa liittokokous poii stuisi, valittaisiin liittovaltuuston
jäsenet ja puheenjohtaja jäsenääness tyksellä.

• Liiton jjäsenet ovat yyhdistyysjjäseniä jaja   jjokaisella yyhdistyyksellä olisi yyksi
ääni.
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JäsenJäsenyhdistyhdistystenysten  ääniväänivalta a alta a liitliittoktokokokoo  uksessa uksessa 20172017 
käyttämättömät  

Maakunta käytetyt  äänet äänet vanha % uusi % 
6,  2,  2,  2,  6,  2,  2,  4,  4,  6,  4,  2,  2,  4,  2,  2,  2,  2,  6,  6,  

Uusimaa 6,  4, 6,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2, 98 23,4  % 30 20,4  % 

Varsinais ‐Suomi 2,  2,  2,  2,  6, 2,  2, 18 4,3  % 7   %4  ,8

Satakunta 2,  6,  4,  2, 2 16 3,8  % 5   %3  ,4

Kanta ‐Häme 6,  4, 2 12 2,9  % 3   %2  ,0

Pirkanmaa 4,  2,  2,  4, 2,  2,  2,  2,  2,  2,  4,  2,  2, , 32 7,7  % 13 8,8  % 

Päijät ‐Häme 6 6   %1  ,4 1   %0  ,7

KKymenllaakkso 22,  44,  22, 44,  22,  22, 1616 3,8  3 8 %% 66 4,1  4 1 %% 

Etelä ‐Karjala 2,  2,  2, 2 4   %1  ,0 4   %2  ,7

‐Savo 2,  2,  6, 2,  2,  4, 18 4,3  % 6   %4  ,1
2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,  2,,   

Pohjois ‐Savo 2,  2,  4,  6,  2,  4,  4,  4,  2, 2, 50 12,0  % 19 12,9  % 

Pohjois ‐Karjala 2,  2,  2,  6,  2,  2, 2,  2,  2,  2,  2, 26 6,2  % 11 7,5  % 

Keski ‐Suomi 2,  2,  4,  2,  6, 2,  2,  2, 22 5,3  % 8   %5  ,4

EteläEtelä  ‐PohjanmPohjanmaaaa 44 2,2,   2,2,   4,4, 1212 2,92,9   %% 44 2,72,7   %%  

Pohjanmaa 2 2,  2, 6   %1  ,4 3   %2  ,0

Keski ‐Pohjanmaa 2 4 6   %1  ,4 2   %1  ,4

Pohjois ‐Pohjanmaa 2,  2,  6,  6,  2,  4,  2,  2,  2,  6,  2, 2,  2,  2, 42 10,0  % 14 9,5  % 

Kainuu 2 2,  2,  2,  2,  2, 12 2,9  % 6   %4  ,1

Lappi 6,  4,  6, 2,  4, 22 5,3  % 5   %3  ,4

yhteensä 274 144 418 100  % 147 100  % 
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KäytetKäytettty y  ja  ja käytkäyt ntämätön tämätön n  ääniväänivaltaalta  
liittokokouksessa 2017 

paikalla 43% 
poissa 57%

käytetyt  äänet 34%34%  
käyttämättömät  äänet 66%66%  
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Liittovaltuuston rooli 
• Liittovaltuusto ottaisi liittokokouksen tehtävät itss elleen.
• Henkilövalintojen lisäksi valtuusto käsittelisi hallii tuksen laatiman katsauksen menneestä 

kko  lmivuotiskaudesta olmivuotiskaudesta s  sekä ekä käsitkäsitttelisi  elisi ja  ja vvaahhv sisivistais istais    liitonliiton   t  toimintalinjaukset oimintalinjaukset seurseuraaaavvaallelle   
kolmivuotiskaudelle. 

• Valtuuston vastuulle siirtyisi jäsenmaksujen ja kaa nnatusjäsenmaksujen suuruuden määrittely.
• Lisäksi valtuusto päättäisi luottamushenkilöille mm aksettavien palkkioiden ja korvausten suuruudes
• Uusien, liittokokoukselta sille siirtyvien tehtävie  n n lisäksi liittovaltuusto hoitaisi myös jo vanhastaa

valltuustolllle kkuulluvat tehhtävät: 
• menneisyyden tarkastelun eli tilinpäätökseen, vvuosikertomukseen, tilintarkastajien lausuntoon ja

vastuuvapauden myöntämiseen liittyvät tehtävv ät sekä
• tulevaisuuden suunnittelun, johon kuuluu esimm erkiksi toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta

päättäminen sekä tilintarkastajayhteisön valintt a.
• VVaaltuusto ltuusto  on on  jjo o  ennestään  ennestään käsitellyt käsitellyt  jäsenjäsenyyhdisthdistyy y steysten  n e  esille sille nostam  nostamia ia asasioitioit  a a j  ja a aaloitloittteeiitata,  , joit  joita a oonn 

käsitelty myös liittokokouksissa. Esityksen mukaan jäsenyhdistysten ääni kuuluisi jatkossa yhdell
areenalla, eli valtuustossa, jolle hallitus valmiste lisi vastaukset tehtyihin aloitteisiin. 

ta.
n 

ä 
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Muita päivityksiä säänn öissä, nostoja 
• Siirryttäisiin suorista sääntömääräyksistä yhh distyslakiin

viittaamiseen
• TiiTiiviisttettääään ttarkkoititustta jja ttoiimiinttamuottojja
• Hallitus voisi katsoa jäsenen eronneeksi, joss  ei maksa

kahteen  vuoteen  kahteen vuoteen jäsenmaksuajäsenmaksua
• Liittovaltuuston ja hallituksen jäsenet voitai siin valita

korkeintaan kahdeksi kolmivuotiskaudeksi ppp p eränjj älkeen
• Liittohallituksen päätöksentekoa kevennettää isiin, poistetaan

yksityiskohtaista sääntelyä tehtävistä
• Päätettävien asioiden listaa karsittaisii in ja siirrettäisiin

yleislausekkeiden alle



etunimi.suukunimi@mtkl.fi

Malmin kaauppatie 26
00700 Heelsinki

oskari.korhoo nen@mtkl.fi 
040844 32104 




