
SÄÄNTÖUUDISTUS

Kuuloliitto ry



Sääntöuudistuksen tarve ja tavoite

• Nykyisissä säännöissä tulkinnanvaraisuutta ja päällekkäisyyksiä sekä 
turhan tarkkoja toimintaohjeita.

Tavoitteena: 

• Yksinkertaisemmat säännöt toiminnan selkeyttämiseksi.

• Hallinnon keventäminen ja yhdistysbyrokratian vähentäminen.

• Joustavuuden ja demokratian lisääminen.

• Liiton talous- ja johtosäännön yhdistäminen yhdeksi hallintosäännöksi.

• Yhdistysten mallissääntöjen uudistaminen.



Työryhmä

• Liittohallituksen 27.1.2018 
asettama

• Toimikausi 2018-2020

Jouni Aalto

Janne Alkki

Eila Heinonen

Titta Väisänen

Sanna Kaijanen

Anne Wicht-Kvarnström



Piirien ja yhdistysten 
kuulemiset, 
kevät 2020 (Video- ja 
powerpoint-esitys, webropol-
kysely) 

Kevätvaltuusto 2020 

(Hallitus käsittelee poikkeustilanteesta

johtuvia järjestelyjä kokouksessaan 24.4.)

Sääntöjen 
hyväksyminen,

liittokokous lokakuu 
2020

Aikataulu 2020

Sääntöjen viimeistely ja

ennakkotarkastus PRH:ssa



Keskeisiä muutosehdotuksia

Liiton toimielimiä jatkossa olisivat

1. Vuosikokous

• kokoontuisi kerran vuodessa

• käsittelisi sääntömääräiset asiat

2. Hallitus

3. Vaalivaliokunta



Vuosikokous

• Pidettäisiin kerran vuodessa syyskuun (lokakuun) loppuun 
mennessä.

• Myös etäosallistumisen mahdollistaminen – tästä oltava 
määräys säännöissä. 

• Joka kolmas vuosi valitaan liiton puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

• Vaalivaliokunta valmistelee ehdokasasettelun 



Vuosikokouksen edustajat 

• Kullakin jäsenyhdistyksellä olisi edelleen yksi (1) ääni jokaista alkavaa 
sataa (100) jäsenmaksun maksanutta jäsentä kohden.

• Jäsenyhdistys voisi lähettää kokoukseen korkeintaan yhden varsinaisen
kokousedustajan, joka käyttää yhdistyksen koko äänimäärään.

• Lisäksi yhdistyksen äänioikeutta voisi valtakirjalla käyttää myös liiton 
toisen jäsenyhdistyksen edustaja. 

• Yksi edustaja voisi käyttää kuitenkin enintään neljän (4) yhdistyksen ääniä. 



Hallitus

• Hallituksen kokoonpano:

• Puheenjohtaja

• Varapuheenjohtaja

• 5 - 7 varsinaista jäsenentä 

• 1. ja 2. varajäsen (varajäsenten toimikausia ei rajata)

• Ei olisi enää henkilökohtaisia varajäseniä.

• Mikäli sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, voi hallitus 
valita kyseiselle kokoukselle puheenjohtajan keskuudestaan.



Vaalivaliokunta

• Valittaisiin vuosikokouksessa.

• Kokoonpano 5 -7 jäsentä, toimikausi 3 vuotta.

• Valmistelee vuosikokoukselle oman ehdotuksensa 
hallituksen kokoonpanosta sekä tilintarkastajien 
valinnasta.

• Toimintaa ohjeistettaisiin hallintosäännössä.

• Vaalivaliokunnan jäsenet eivät itse voisi olla ehdokkaana 
hallitukseen.

• Vuosikokouksessa voisi edelleen ehdottaa myös omia 
ehdokkaita.



Muita muutoksia

• Englanninkielinen nimi muutettaisiin muotoon: 
Finnish Hearing Association.

• Tarkoitus- ja toimintamuodot (2 ja 3§) on täsmennetty ja 
tarkennettu.

• Ainaisjäsen ja vapaajäsen poistuisi jäsenlajeista. (Yhdistyksen 
säännöt.)

• Lukuisia pieniä stilistisiä muutoksia, joilla ristiriitoja ja liiallista 
byrokratiaa pyritty poistamaan.

• Sääntöihin jätettäisiin vain ne asiat, jotka siellä on pakko olla. 
Muista asioista ohjattaisiin hallintosäännössä. Mm. 
kuulopiireistä määrättäisiin vain hallintosäännössä. 



Haasteita

• Uusissa säännöissä on mahdollista että joillakin vuosikokousedustajilla voi 
olla huomattava määrä ääniä käytössään.

• Miten hoidetaan äänestys teknisesti siten, että 

• vaalisalaisuus säilyy?

• äänestysprosessi on sujuva? 



Siirtymävaihe

• Sujuva siirtyminen uusien ja vanhojen sääntöjen välillä tulee varmistaa siten, ettei 
toiminta halvaannu eikä hallinnollisia lisäkuluja synny.

Esim: 

• Ennakkotarkastetut säännöt mahdollistavat sen, että liittokokous voi päättää suorittaa 
hallituksen valinnan uusien sääntöjen mukaan (jäsenten määrä pienenee ja vain 1. ja 
2. varajäsen).

TAI

• Liittokokous valitsee varajäsenet voimassa olevien sääntöjen mukaan ja päättää, että 
kun sääntömuutos on merkitty Yhdistysrekisteriin, uusien sääntöjen mukaisina 
hallituksen varajäseninä toimivat A.A. ja N.N.”

• Liittokokous toteaa, että valtuuston tehtävät lakkaavat, kun sääntömuutos on merkitty 
Yhdistysrekisteriin. Siirtymäaikana on noudatettava voimassa olevia sääntöjä, jonka 
vuoksi liittokokous voi päättää, että istuva valtuusto jatkaa toimitusvaltuustona siihen 
saakka, kunnes sääntömuutos on merkitty PRH:n Yhdistysrekisteriin. 



Mitä seuraavaksi

• Yhdistysten ja piirien kuulemiset. Kommenttien 
kerääminen sekä palautteiden analysointi 
työryhmässä.

• Sääntöjen viimeistely ja ennakkotarkastus PRH:ssa.

• Sääntöjen käsitteleminen/hyväksyminen 
liittokokouksessa.

• Hallintosäännön valmistelu ja yhdistysten 
mallisääntöjen päivittäminen.


