
   

 
Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry          
 
Liiton säännöt 
 
Liittovaltuusto on hyväksynyt säännöt 12.12.2022 
 
 
 

I YLEISTÄ 
 
1§ Liiton nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry. Yhdistyksestä käytetään näissä 
säännöissä nimitystä liitto. Epävirallisesti yhdistys käyttää nimestään lyhennystä SAFA.  
 
Liiton kotipaikka on Helsinki. 
 
2 § Liiton tarkoitus ja toimintamuodot  
Liiton tarkoituksena on  
- edistää arkkitehtuuria osana luovaa suomalaista kulttuuria ja taloutta sekä kasvattaa yhteiskunnallista 
kiinnostusta arkkitehtuuriin. 
- tukea ja kannustaa jäseniään toteuttamaan ihmisen ympäristösuhteita eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita 
parantavan rakennustaiteen tavoitteita. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii arkkitehtien ammatillisena yhdyssiteenä sekä edistää ja turvaa 
jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia toimintaedellytyksiä.  
 
Liitto järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta, kilpailutoimintaa, kokouksia, opintomatkoja, esitelmä- ja 
juhlatilaisuuksia yms. sekä pitää yhteyttä muihin arkkitehtuuri-, taide- ja rakennusalan yhteisöihin. Liitto 
järjestää myös näyttelyitä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ammattiin liittyvää tiedotuspalvelua sekä 
kerhotoimintaa.  
 
Liitto voi myös voimassa olevan lainsäädännön puitteissa järjestää huolto- ja virkistystoimintaa jäsentensä ja 
heidän lähimpien omaistensa hyväksi. 
 
3 § Liiton oikeus saada ja omistaa omaisuutta 
Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
4 § Liiton kieli 
Liitto on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.  
 
5 § Liiton toiminta- ja tilikausi 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 

II  JÄSENYYS LIITOSSA 
 
6 § Liiton jäsenet 
Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä.  
 
SAFAn varsinaista jäsenyyttä hakevalta edellytetään, että hän on suorittanut viisivuotisen yliopistotutkinnon 
ja on henkilönä hyvämaineinen. 
 
Tämän lisäksi hakijan tulee  
1) täyttää Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin vaatimukset arkkitehtitutkinnon ja sen yhteydessä 
mahdollisesti vaadittavien liitteiden osalta.* tai 
2) osoittaa omaavansa oikeuden harjoittaa arkkitehdin ammattia maassa, jossa arkkitehtitutkinto on 
suoritettu. 
 



   

Ulkomaalaisten arkkitehtitutkintojen osalta hakijan tulee toimittaa toimivaltaisen viranomaisen arvio tutkinnon 
vastaavuudesta. Ulkomailla asuvilta edellytetään lisäksi oikeutta harjoittaa ammattia asuinmaassaan. 
  
*2005/36/EY liite V.7. ARKKITEHDIT.  
 
7 § Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai 
liittovaltuustossa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron katsotaan tapahtuneen, kun ilmoitus on annettu liiton 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kun sitä koskeva ilmoitus on merkitty liittovaltuuston pöytäkirjaan.  
 
8 § Jäsenen erottaminen 
Jäsen, joka ei noudata liiton sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä liiton elinten päätöksiä tai toimii vastoin liiton 
tarkoitusta, voidaan eettisen valiokunnan esityksestä hallituksen päätöksellä erottaa liitosta tai eettisen 
valiokunnan päätöksellä julistaa määrätyksi ajaksi enintään kahdeksi vuodeksi menettäneeksi 12 §:ssä 
mainitut jäsenoikeudet. 
 
Jäsen, jota 1 momentissa tarkoitettu päätös koskee ja joka on tyytymätön päätökseen, voi esittää 
tyytymättömyytensä kirjallisesti liiton hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun hänelle on todistettavasti 
lähetetty tieto päätöksestä. Jos tyytymättömyyttä ei ilmoiteta edellä mainitun ajan kuluessa, jäsenyyden 
katsotaan lakanneen tai edellisessä momentissa mainittujen jäsenoikeuksien tulleen menetetyiksi sillä 
hetkellä, kun aika tyytymättömyyden ilmaisuun on mennyt umpeen. Jos jäsen on ilmoittanut 
tyytymättömyytensä, hallituksen tulee saattaa asia liittovaltuuston ratkaistavaksi. Jos liittovaltuusto ei muuta 
hallituksen päätöstä, jäsenyys katsotaan samalla lakanneeksi tai 12 §:ssä mainitut jäsenoikeudet 
menetetyiksi. 
 
Hallituksen päätöksellä liiton jäsenyyden 1. mom. perusteella menettänyt voi hakea jäsenyyden 
palauttamista. Ennen jäsenyyden mahdollista uudistamista eettinen valiokunta arvioi ja tekee esityksen 
hallituksen päätettäväksi, onko erottamisen perusteena ollut toiminta yhä esteenä liiton jäsenyydelle. 
 
9 § Jäsenyyden menettäminen 
Jäsen, joka ei ole maksanut vuotta aiemmin erääntynyttä jäsenmaksuaan korkoineen, katsotaan liitosta 
eronneeksi hallituksen päätöksellä. 
 
10 § Jäsenyyden lakkaamisen oikeusvaikutukset 
Jäsen, joka eroaa, erotetaan tai joka katsotaan eronneeksi liitosta, menettää samalla kaikki jäsenyydestä 
johtuvat oikeutensa. Hän on kuitenkin velvollinen täyttämään mahdolliset ennen jäsenyyden lakkaamista 
syntyneet jäsenyydestä johtuvat velvoituksensa. 
Mikäli jäsenellä on erotessaan erääntyneitä jäsenmaksuja, tulee näiden olla suoritetut ennen kun hänet 
voidaan uudelleen hyväksyä liiton jäseneksi. 
 
11§ Jäsenen yleiset velvollisuudet 
Jäsen on velvollinen arkkitehdin ammattia harjoittaessaan noudattamaan liiton sääntöjä ja niihin perustuvia 
liiton elinten päätöksiä. Eettinen valiokunta voi antaa huomautuksen tai varoituksen jäsenelle, joka ei ole 
noudattanut liiton sääntöjä tai eettisiä periaatteita.  
 
12 § Jäsenmaksu ja jäsenoikeudet 
Jäsen suorittaa tilikausittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta ja erääntymisajasta ja siihen liittyvistä eduista 
päättää liittovaltuusto.  
 
Liittovaltuuston syyskokouksella on oikeus määrätä erityiset vapautumis- ja alennusperusteet jäsenmaksusta 
tai antaa hallitukselle siihen valtuus edellyttäen, ettei jäsenten yhdenvertaisuutta loukata. Hallituksella on 
oikeus, milloin siihen on pätevä syy, vapauttaa eläkkeellä oleva tai työkykynsä menettänyt jäsen määräajaksi 
tai kokonaan jäsenmaksusta. Hallitus voi jäsenen anomuksesta myöntää jäsenmaksun suorittamiseen 
lykkäystä, milloin siihen on pätevä syy. 
 
Jäsenellä, joka ei kehotuksen jälkeen ole maksanut jäsenmaksuaan, sen osaa tai korkoja, ei ole oikeutta 
saada maksuun sisältyvää materiaalia, kuten lehtiä, jäsenkirjeitä tai muuta aineistoa. 
 



   

Jäsen, jolla kuuden kuukauden kuluttua 1. momentissa mainitusta erääntymisajasta tai hallituksen tämän 
pykälän 2.momentin nojalla myöntämän maksuajan kuluttua umpeen on suorittamatta jäsenmaksua tai sen 
korkoja, menettää siihen saakka kunnes hän on ne maksanut, seuraavat jäsenoikeudet: 
1. oikeuden käyttää äänioikeutta liittovaltuuston jäsenten vaalissa. 
2. oikeuden nimensä sisällyttämiseen yllä tarkoitettuna aikana julkaistaviin epävirallisiin jäsenluetteloihin. 
3. oikeuden saada jäsenalennuksia. 
4. oikeuden osallistua liiton toimielinten kokouksiin muutoin kuin liittovaltuuston jäsenenä. 
5. oikeuden osallistua liiton järjestämiin sisäisiin tilaisuuksiin ja edunvalvontaan. 
 
Jäsen, joka on menettänyt tässä pykälässä sanotut jäsenoikeutensa, ei ole oikeutettu rästiin jääneen 
maksun suorittaessaan saamaan siitä alennuksia. 
 
Hallitus voi eettisen valiokunnan esityksestä erityisistä syistä jäsenen sitä pyytäessä palauttaa edellä 4 
momentissa mainitut jäsenoikeudet ennen maksamattomien vuosimaksujen suorittamista. 
 
13 § Kunniajäsenet 
Liittovaltuusto voi koko hallituksen yksimielisestä esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi liiton 
tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsenen kutsuminen edellyttää, että 
liittovaltuuston kokouksessa vähintään 4/5 paikalla olevista liittovaltuuston jäsenistä kannattaa ehdotusta. 
 
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta liittovaltuuston vaalissa eikä liittokokouksessa eikä oikeutta liiton 
jäsenilleen antamiin taloudellisiin etuihin, paitsi että hän on oikeutettu saamaan liiton aikakausjulkaisut 
maksutta. Kunniajäsenellä ei ole liiton jäsenyydestä johtuvia varsinaista jäsentä koskevia velvollisuuksia. 
 
Jos liiton varsinainen jäsen valitaan liiton kunniajäseneksi, tämä ei vaikuta hänen jäsenoikeuksiinsa ja -
velvollisuuksiinsa liitossa paitsi, että hän vapautuu jäsenmaksusta. 
 
14 § Opiskelijajäsenet 
Opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa liiton toimintaan, voidaan hyväksyä 6 §:n mukaisen 
arkkitehtitutkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö.  
 
Tutkinnon suorittanut, ja liiton jäsenyyden muut edellytykset täyttävä opiskelijajäsen siirtyy varsinaiseksi 
jäseneksi ilmoittamalla siitä liiton hallitukselle. Opiskelijajäsenellä ei ole oikeutta käyttää nimensä yhteydessä 
lyhennettä SAFA.  
 
Opiskelijajäsen on velvollinen suorittamaan opiskelijajäsenmaksua, jonka suuruudesta ja erääntymisajasta 
päättää liittovaltuuston syyskokous. 
 

III  LIITON TOIMIELIMET 
 
Liittovaltuusto 
 
15 § Liittovaltuuston kokoonpano 
Liittovaltuustossa on 31 jäsentä, jotka valitaan 16 §:ssä määrätyllä tavalla. 
 
Jos liittovaltuuston jäsenen jäsenyys lakkaa kesken hänen toimikautensa, hänen tilalleen tulee valtuuston 
jäseneksi ehdokas, jolla on ollut samassa valitsijayhdistyksessä tai vaaliliitossa lähinnä korkein vertausluku. 
Jos tämänkin jäsenyys lakkaa kesken toimikauden, valtuuston jäseneksi tulee ehdokas, jolla on ollut 
samassa valitsijayhdistyksessä tai vaaliliitossa seuraavaksi korkein vertausluku, jne. 
 
16 § Liittovaltuuston jäsenten vaali 
Liittovaltuusto valitaan joka kolmas vuosi loka-marraskuussa toimitettavalla, välittömällä suhteellisella 
vaalilla, jossa liiton  
jokaisella ennen vaalia lähinnä edeltäneen kesäkuun loppua hyväksytyllä varsinaisella jäsenellä tai 
opiskelijajäsenellä on yksi ääni. 
 
Vaaleissa varsinaiset jäsenet muodostavat ensimmäisen vaalipiirin, josta valitaan 28 liittovaltuuston jäsentä. 
Opiskelijajäsenet muodostavat toisen vaalipiirin, josta valitaan 3 liittovaltuuston jäsentä.  
 



   

Liittovaltuusto vahvistaa vaalijärjestyksen, jossa on tarkemmat määräykset vaalista. Vaalijärjestyksen tulee 
rakentua seuraaville periaatteille: 
1. Vaalikelpoinen on liiton varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen, jolla on oikeus osallistua liittovaltuuston 
vaaliin. 
2. Vaalin toimittamaan hallitus asettaa vähintään kolmijäsenisen vaalilautakunnan, jonka jäsenistä ainakin 
kahden tulee olla liiton varsinainen jäsen tai opiskelijajäsen ja yhden lakimies. 
3. Vaaleissa käytetään yhdistyslaissa tarkoitettua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista 
vaalitapaa. 
4. Ehdokaslistan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään kuusi (6) liiton varsinaista jäsentä 
tai opiskelijajäsentä, joilla on oikeus osallistua vaaliin. 
5. Kaksi tai useampi valitsijayhdistys voi yhtyä vaaliliitoksi.  
6. Jäsen voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokas. 
7. Ehdokaslistat ja muut asiakirjat, näihin luettuna ehdokkaan kirjallinen suostumus, on toimitettava 
vaalilautakunnalle vähintään viisi (5) viikkoa ennen vaalia. 
 

17 § Liittovaltuuston toimikausi 
Valittujen liittovaltuuston jäsenten toimikausi alkaa vaalia seuraavan joulukuun alusta ja jatkuu kolme vuotta. 
 
18 § Liittovaltuuston koolle kutsuminen 
Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen tai liittovaltuuston puheenjohtajan kutsusta. 
 
Kutsu liittovaltuuston kokoukseen on lähetettävä kullekin valtuuston jäsenelle hänen liitolle antamallaan 
osoitteella vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista siihen liittyvine asiakirjoineen on lähetettävä 
valtuuston jäsenille vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta. 
 
Jos liittovaltuuston jäsen kirjallisesti ennen kokousta ilmoittaa kokoonkutsujalle olevansa estynyt saapumasta 
tiettyyn kokoukseen, asianomaisen kokoonkutsujan on tällöin kutsuttava kokoukseen estyneen jäsenen tilalle 
15 §:ssä tarkoitettu ehdokas. 
 
Vähintään kuudella liittovaltuuston jäsenellä tai 1/50:lla liiton äänioikeutetuista jäsenistä on oikeus kirjallisesti 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää joko hallitukselta tai liittovaltuuston puheenjohtajalta ylimääräisen 
kokouksen koolle kutsumista. Liittovaltuusto on tällaisen pyynnön jälkeen kutsuttava koolle kahden 
kuukauden sisällä. Jos kuitenkin tämän ajan sisällä muusta syystä pidetään liittovaltuuston kokous, asia 
voidaan kokouskutsussa määrätä myös siellä käsiteltäväksi. 
 
19 § Liittovaltuuston tehtävät 
Liittovaltuusto käyttää liiton päätösvaltaa.  
 
Uusi liittovaltuusto valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän 
vaalissaan kokouksen puheenjohtajana toimii liittovaltuuston jäsenten vaalissa eniten ääniä saanut jäsen. 
Liittovaltuusto valitsee samalla itselleen sihteerin. 
 
Liittovaltuuston tehtävänä on erityisesti: 
1. määrittää liiton tavoitteet. 
2. vahvistaa vuosittain liiton toiminta- ja taloussuunnitelma. 
3. ohjata ja valvoa hallituksen toimintaa. 
4. perustaa ja lakkauttaa hallituksen alaiset pysyvät toimikunnat.  
5. vahvistaa liiton pysyviä toimielimiä ja jäseniä sekä ala- ja paikallisosastoja koskevat ohjeet. 
6. määrätä liittovaltuuston, hallituksen sekä näiden asettamien valiokuntien ja toimikuntien jäsenten palkkiot 
ja päivärahat. 
7. päättää sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta huomioon ottaen kuitenkin 34 §:n määräykset. 
8. valita vaalivaliokunnan ehdotuksesta, olematta kuitenkaan siihen sidottu, hallituksen puheenjohtaja sekä 
kaksi varapuheenjohtajaa, jotka samalla toimivat hallituksen ammattipoliittisen ja arkkitehtuuripoliittisen 
jaosten puheenjohtajina, sekä yhdeksän muuta hallituksen jäsentä em. kahteen jaokseen, liiton 
tilintarkastajat, toiminnantarkastajat, eettisen valiokunnan ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä edustajat 
Rakennustietosäätiön edustajistoon, Suomen rakennustaiteen museoon ja muihin sellaisiin yhteisöihin, 
joiden sääntöjen mukaan edustajien valinta kuuluu Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuustolle eikä laillista 
estettä siihen ole. 
 



   

Liittovaltuusto voi asettaa avukseen pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia. 
 
20 § Liittovaltuuston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 
 
Liittovaltuuston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla.  
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. 
 
Kevätkokouksessa, joka pidetään vuosittain huhti-toukokuussa: 
1. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä tilikaudelta, esitetään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
lausunto ja vahvistetaan liiton tilinpäätös. 
2. päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta. 
3. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
Syyskokouksessa, joka pidetään vuosittain joulukuussa: 
1. vahvistetaan taloussuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi ja päätetään rahastoista apurahoina, 
palkintoina ja avustuksina jaettavan summan suuruus. 
2. määrätään jäsenmaksun määrä ja erääntymisaika sekä maksun mahdolliset vapautumis- ja 
alennusperusteet sekä opiskelijajäsenmaksun suuruus. 
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa, joita 
kutsutaan liiton varapuheenjohtajiksi, ja yhdeksän jäsentä seuraavaksi toimintakaudeksi. 
4. valitaan eettisen valiokunnan ja vaalivaliokunnan jäsenet seuraavaksi toimintakaudeksi. 
5. valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä 
varatilintarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.   
6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 
 
Ylimääräisessä kokouksessa, joita pidetään tarpeen mukaan:  
1. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 
 
Mikäli yhdistyslaista ei muuta johdu, liittovaltuusto voi 2/3:n enemmistöllä päättää ottaa käsiteltäväkseen 
hallituksen tai liittovaltuuston jäsenen esittämän kokouskutsussa mainitsemattoman asian. 
 
21 § Asioiden käsittely liittovaltuustossa 
Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.  
 
Liittovaltuuston kokouksessa puhetta johtaa liittovaltuuston puheenjohtajan ollessa estyneenä 
varapuheenjohtaja ja molempien ollessa estyneenä kokouksen valitsema valtuuston jäsen. 
 
22 § Liittovaltuuston päätöksentekotapa 
Jollei näissä säännöissä ole muuta määrätty, liittovaltuuston päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö 
äänestykseen osallistuneista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.  
 
Jos henkilövaalissa valittavia on yksi, ehdokkaan on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen 
valituksi. Ellei kukaan saa näin paljon ääniä, suoritetaan uusi vaali kolmen eniten ääniä saaneen kesken. 
Ellei tässä äänestyksessä kukaan saa yli puolta äänistä, suoritetaan uusi vaali toisessa äänestyksessä 
kahden eniten ääniä saaneen kesken. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi. Jos äänet menevät 
tasan, vaali ratkaistaan arvalla. 
 
Jos valittavia on enemmän kuin yksi, jokainen valtuuston jäsen voi äänestää enintään yhtä montaa henkilöä 
kuin on valittavia jäseniä. Ensimmäiselle sijalle asetettu ehdokas saa yhden äänen, toiselle sijalle asetettu 
ehdokas saa 1/2 ääntä, kolmannelle sijalle asetettu ehdokas saa 1/3 ääntä, jne. Valituiksi tulevat ne, jotka 
ovat saaneet eniten ääniä. Saman äänimäärän saaneiden kesken toimielimen jäsenyys ratkaistaan arvalla. 
 
23 § Jäsenäänestys 
Mikäli liiton hallitus vaatii, tai mikäli liittovaltuusto itse katsoo tarpeelliseksi, ennen liittovaltuuston lopullista 
päätöstä on toimitettava neuvoa-antava jäsenäänestys koko liiton jäsenkunnan mielipiteen selville 
saamiseksi käsiteltävänä olevassa kysymyksessä. Jäsenäänestys on toimitettava 30 päivän kuluessa sitä 
koskevasta hallituksen vaatimuksesta.  
 
Jäsenäänestys on toimitettava näiden sääntöjen 16 §:n ja sen perusteella vahvistetun vaalijärjestyksen 
mukaisena äänestyksenä siten, että äänestyksen kohteeksi on asetettu ainoastaan kaksi vastakkaista 



   

ehdotusta. Jäsenten äänestysajan, jonka on oltava vähintään 14 vuorokautta siitä, kun äänestysehdotukset 
on lähetetty kirjeellisesti, vahvistaa liittovaltuusto. Ellei liittovaltuusto tai hallitus ole antanut äänestysohjeita, 
ne antaa vaalilautakunta. 
 
24 § Jäsenaloite 
Liiton jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on mahdollisuus tehdä liittoa ja sen toimintaa koskevia jäsenaloitteita 
liittovaltuustolle. Aloite tulee jättää liiton hallitukselle kirjallisesti vähintään 3 kuukautta ennen seuraavaa 
liittovaltuuston kokousta.  
Jotta liittovaltuusto voi ottaa jäsenaloitteen käsittelyyn, tulee tehdyllä aloitteella olla kerättynä 
kannatusilmoituksia vähintään kymmeneltä liiton jäseneltä tai opiskelijajäseneltä. 
 
Liiton hallitus 
 
25 § Kokoukset ja asioiden käsittely hallituksessa 
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on 
kutsuttava koolle, jos vähintään kolme sen jäsentä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä on läsnä.	 
 
Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen ilman 
esitys- ja äänioikeutta. 
 
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
puheenjohtajan ääni ratkaisee. Kuitenkin, jos samalla kertaa on valittavana kaksi tai useampia henkilöitä 
johonkin toimielimeen, vaali toimitetaan suhteellisena noudattaen soveltuvin osin samaa menettelyä kuin 22 
§:ssä on sanottu. 
 
26 § Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtävänä on erityisesti: 
1. toimia liiton tarkoituksen toteuttamiseksi. 
2. edustaa liittoa. 
3. kutsua koolle liittovaltuusto ja näiden sääntöjen 34 §:ssä tarkoitettu liittokokous sekä valmistella niissä 
käsiteltävät asiat. 
4. toimeenpanna liittokokouksen ja liittovaltuuston tekemät päätökset. 
5. nimetä vaalivaliokunnan esityksestä, olematta siihen sidottu, jäsenet liittovaltuuston perustamiin pysyviin 
toimikuntiin. 
6. pitää luetteloa liiton jäsenistä. 
7. hoitaa liiton taloutta ja kirjanpitoa. 
8. laatia liiton toiminta- ja tilikertomukset. 
9. laatia ehdotukset liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi. 
10. esittää liittovaltuustolle talousarviossa ehdotus rahastoista apurahoina, palkintoina ja avustuksina 
jaettavan summan suuruudesta. 
11. perustaa ja lakkauttaa tilapäisiä toimia liiton toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. 
12. valita liitolle henkilökunta. 
 
Edellä lueteltuja tehtäviä varten hallitus voi asettaa tilapäisiä toimikuntia ja työryhmiä.  
 
Valiokunnat 
 
27 § Eettinen valiokunta 
Eettiseen valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kymmenen muuta jäsentä, jotka liittovaltuuston 
syyskokous valitsee liiton toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsentä ei saa valita useammin kuin kolmesti 
peräkkäin. 
 
Eettisen valiokunnan tehtävänä on valvoa liiton toimielinten toimintaa ja tarvittaessa tehdä esityksiä 
nimittävälle toimielimelle, tehdä esitys hallitukselle liiton jäsenen erottamisesta, päättää jäsenoikeuksien 
menettämisestä, käsitellä kollegiaalisuuskysymyksiä, antaa niihin liittyvissä asioissa lausuntoja, päättää 
kurinpitotoimista liiton sääntöjä tai eettisiä periaatteita rikkovaa jäsentä kohtaan sekä antaa liittovaltuustolle 
ja hallitukselle niiden pyytämät lausunnot.  
 



   

Eettinen valiokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolme valiokunnan jäsentä pyytää sitä 
kirjallisesti valiokunnan puheenjohtajalta. Kirjallisen kokouskutsun lähettää valiokunnan puheenjohtaja tai 
hänen estyneenä ollessaan iältään vanhin valiokunnan jäsen. 
 
Eettisen valiokunnan lopulliset päätökset lähetetään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kahden 
viikon kuluessa kokouksesta tiedoksi poissaoleville valiokunnan jäsenille ja asianosaisille.  
 
28 § Vaalivaliokunta 
Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä liittovaltuustolle ja hallitukselle ehdotukset henkilöistä, jotka 
liittovaltuusto valitsee 19 §:n 3 momentin 8 kohdan nojalla tai jotka hallitus valitsee 25 §:n nojalla. 
Valiokunnan toimikausi on liittovaltuustokausi. Jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä, valintaperusteista, 
kokoon kutsumisesta, päätösvaltaisuudesta, äänestysmenettelystä, jne. määrätään liittovaltuuston 
vahvistamassa valiokunnan ohjesäännössä. 
 
29 § Yleisiä määräyksiä liiton toimielinten toiminnasta 
Sikäli kuin näissä säännöissä tai näiden sääntöjen nojalla annetuissa toimiohjeissa ei ole toisin määrätty, 
liiton toimielinten toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 
Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Kokoukseen voi osallistua myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. 
 
Toimielin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Vähintään kahdella toimielimen jäsenellä on oikeus vaatia 
toimielimen kokouksen pitämistä. Liiton hallituksella on myös oikeus kutsua toimielin koolle.  
 
Puheenjohtajan ollessa estyneenä puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema jäsen. Toimielimen 
kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset ja jonka allekirjoittavat kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteerinä toiminut henkilö. Pöytäkirja tulee viipymättä toimittaa liiton hallitukselle. 
Liittovaltuuston pöytäkirja on vähintään kahden liittovaltuuston kokouksessa läsnä olleen, pöytäkirjan 
tarkastajaksi valitun jäsenen tarkastettava ja todistettava oikeaksi. 
 

IV  ERITYISET MÄÄRÄYKSET 
 
30 § Matka- ja päivärahakorvaukset sekä kokouspalkkiot 
Osallistuessaan kotipaikkakuntansa ulkopuolella pidettävään kokoukseen luottamustehtävään valittu liiton 
jäsen on oikeutettu matka- ja päivärahakorvaukseen, ellei tehtyä matkaa ja käytettyä aikaa ole pidettävä 
vähäisenä. Korvauksen määrästä ja maksamisesta päättää hallitus liittovaltuuston vahvistamien perusteiden 
mukaan. 
 
Liiton toimielinten toimintaan osallistuvilla luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon liittovaltuuston 
päättämällä tavalla. 
 
31 § Liiton henkilökunta 
Liitolla on palveluksessaan pääsihteeri sekä tarpeellinen määrä muuta henkilökuntaa. 
 
32 § Liiton nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja liiton varapuheenjohtajat sekä ne toimihenkilöt, jotka hallitus 
tähän määrää. Nimen kirjoittajia tulee olla kaksi. Toisen näistä tulee olla joko liiton puheenjohtaja tai 
jompikumpi varapuheenjohtajista. 
 
33 § Paikallis- ja alaosastot 
Jäsenet voivat muodostaa liiton yhteyteen toimialueelleen rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joihin kukin 
liiton jäsen ja opiskelijajäsen kuuluu asuinpaikkakuntansa perusteella. Tämän lisäksi sekä jäsenet että 
opiskelijajäsenet voivat muodostaa liiton yhteyteen rekisteröimättömiä alaosastoja, joihin liitytään osaston 
säännöissä määritellyllä tavalla. 
 
Paikallisosastojen ja alaosastojen tarkoitus ja toiminta eivät saa olla ristiriidassa liiton sääntöjen tai päätösten 
eivätkä osastojen omien sääntöjen kanssa. Paikallis- ja alaosastoilla tulee olla omat sääntönsä, jotka hallitus 
vahvistaa. Osastoilla voi olla omat toimihenkilönsä.  



   

 
Paikallis- ja alaosastot jättävät toimintakertomuksensa hallitukselle liiton toimintakertomukseen liitettäväksi. 
 
34 § Liiton sääntöjen muuttaminen 
Liiton sääntöjen muuttaminen on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin 
pidettävässä liittovaltuuston kokouksessa. Päätöstä tulee kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 
3/4 paikalla olevista liittovaltuuston jäsenistä. 
 
Sääntöjen muutosta koskevan asian saa ottaa liittovaltuuston kokouksessa käsiteltäväksi, kun 
muutosehdotus on liitetty kokouskutsun esityslistaan. 
 
35 § Liiton purkaminen 
Päätös liiton purkamisesta edellyttää, että liittovaltuustossa vähintään 3/4 paikalla olevista jäsenistä 
kannattaa päätöstä ja että sen jälkeen aikaisintaan kahden kuukauden ja enintään kuuden kuukauden sisällä 
pidettävässä liittokokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa 
päätöstä. 
 
Päätösvaltaa liittokokouksessa käyttävät läsnä olevat äänivaltaiset liiton jäsenet. Liittokokouksessa liiton 
jäsen voi edustaa enintään 10 muuta jäsentä näiden valtuutettuna. 
 
Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu liittokokoukseen tiedotetaan vähintään kahta kuukautta ennen 
kokousta liiton tiedotuslehdessä tai kirjeellisesti kullekin jäsenelle jäsenluetteloon merkityllä osoitteella. 
 
Liittokokouksen puheenjohtajana toimii liittovaltuuston puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa 
liittovaltuuston varapuheenjohtaja. Milloin molemmat ovat esteellisiä, puhetta johtaa kokouksen valitsema 
äänivaltainen liiton jäsen. 
 
Liiton varat on liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutettava sellaiselle oikeuskelpoiselle 
yhteisölle tai säätiölle, jonka tarkoitus vastaa mahdollisimman paljon liiton tarkoitusta. Varojen käytöstä 
edellä mainittuja periaatteita noudattaen päättää liittovaltuusto. 
	


