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Sääntömuutoksen yleisesittely

Esityksen mukaan liiton säännöistä muutettaisiin viittä pykälää, joissa nykyisissä säännöissä on 
suurimmat puutteet ja ongelmat, jotka ilman muutoksia toistuisivat liittokokouksesta ja 
liittokokouskaudesta toiseen. Suuria tunteita herättäviin asioihin kuten liiton nimeen ja toiminnan 
tarkoitukseen ei tässä esityksessä kajota. Merkittävintä esityksessä on liiton luottamuselimiin 
valittavien henkilöiden määrän väheneminen, mikä helpottaa paikkojen täyttämistä, nimittäin

• liittohallitukseen valittaisiin entisten kahdeksan henkilökohtaisen varajäsenen sijaan kolme 
ei-henkilökohtaista varajäsentä; 

• liittovaltuustoon valittaisiin entisten kymmenen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen 
sijaan kahdeksan jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. 

Liittovaltuustolle annetaan oikeus valita liitolle uusi puheenjohtaja liittokokouksessa valitun 
puheenjohtajan erottua, koska kokemuksen mukaan puheenjohtajan ero ei liitossa ole harvinainen 
tapahtuma. Jos seuraavaan liittokokoukseen on silloin jäljellä pitkä aika eikä liittohallituksen 
varapuheenjohtaja katso voivansa ottaa vastaan tosiasiallista puheenjohtajan vastuuta, nykyisten 
sääntöjen mukaan olisi pidettävä ylimääräinen liittokokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi.

Esityksen mukaan luovutaan toisesta tilintarkastajasta, jolta nykyisten sääntöjen mukaan ei vaadita 
HTM- tai KHT-pätevyyttä, eli nykyisen yhdistyslain mukaan kyseessä on oikeastaan 
toiminnantarkastaja. Myös liittohallituksen valitsemista tositetarkastajista luovutaan, koska hekin 
ovat tarpeettomia maallikkotilintarkastajia. Pätevän ammattitilintarkastajan työhön on voitava 
luottaa.

Esityksen mukaan muutettavissa viidessä pykälässä on edellä sanottujen lisäksi muitakin vähäisiä 
muutoksia, jotka esitellään pykäläkohtaisesti.

Sääntömuutos on laadittu käyttämällä soveltuvissa kohdissa hyväksi edellisessä liittokokouksessa 
käsiteltyä mutta siellä liittohallituksen poisvetämää ennakkotarkastettua sääntömuutosesitystä.

Luettelo muutettavista pykälistä

8 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat
9 § Liittovaltuusto
10 § Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset
11 § Liittohallitus
14 § Talous

Muutettavien pykälien tekstit

8 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

1. Käsitellään liittohallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta liittokokouskaudelta. 



2. Esitellään liittohallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä 
tilintarkastajan niistä antama lausunto. 

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä toimintavuodelta liittohallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 

4. Päätetään liittokokoukselle tehdyistä esityksistä. 
5. Päätetään liiton tavoitteista ja strategiasta seuraavaksi liittokokouskaudeksi, 
6. Määrätään liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot. 
7. Valitaan liiton puheenjohtaja. Valitaan liittohallitukseen kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja 

kolme (3) varajäsentä. 
8. Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja. Valitaan liittovaltuustoon kahdeksan (8) varsinaista 

jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
9. Valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastajan varahenkilö, ellei tilintarkastajaksi valita 

tilintarkastusyhteisöä. 

9 § Liittovaltuusto

Kokoonpano ja yleiset tehtävät

Liittovaltuustoon kuuluu liittovaltuuston puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä 
henkilökohtaisine varajäsenineen. Henkilökohtainen varajäsen osallistuu kokouksiin varsinaisen 
jäsenen sijaan tämän ollessa estynyt. Jos liittovaltuuston jäsen eroaa tai on pysyvästi estynyt, hänen 
tilalleen paikan haltijaksi astuu hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Liittovaltuustolla on liittokokousten välisenä aikana päätäntävalta niissä liiton asioissa, joista 
liittokokous ei ole tehnyt päätöstä, eivät ole vireillä liittokokouksessa eivätkä yhdistyslain tai näiden
sääntöjen mukaan kuulu liittohallituksen päätäntävaltaan.

Jos liiton puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt, liittovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan
ensi sijassa liittohallituksen varsinaisten jäsenten joukosta.

Liittovaltuusto on oikeutettu täyttämään liittokokousten välillä mahdollisesti avautuneen 
liittohallituksen varajäsenen paikan, tai varsinaisen jäsenen paikan ensi sijassa varajäsenten 
joukosta. Liittovaltuustolla on myös oikeus valita tilintarkastaja, jos tilintarkastaja ja tämän 
varahenkilö ovat pysyvästi estyneitä.

Toimikausi ja järjestäytyminen

Liittovaltuuston toimikausi kestää valinnan tehneestä liittokokouksesta seuraavaan varsinaiseen 
liittokokoukseen.

Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Liittovaltuusto kokoontuu liittohallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiinsa kaksi kertaa vuodessa,
kevätkokoukseen maalis-toukokuussa, syyskokoukseen syys-marraskuussa. Kevätkokousta ei pidetä
vuonna, jona pidetään varsinainen liittokokous.

Liittohallituksen on kutsuttava valtuuston ylimääräinen kokous koolle, milloin liittovaltuusto tai 
vähintään kolme (3) liittovaltuuston varsinaista jäsentä sitä määrättyä asiaa varten vaatii. Kokous on



silloin pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Ylimääräisessä 
kokouksessa käsiteltäväksi vaadittu asia voidaan käsitellä myös varsinaisessa kokouksessa, jos se 
voidaan pitää tätä määräaikaa noudattaen. Liittohallitus voi kutsua koolle valtuuston ylimääräisen 
kokouksen myös, milloin se itse katsoo siihen olevan aihetta.

Kutsu liittovaltuuston kokoukseen on lähetettävä kirjeitse tai valtuutetun ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava 
esille tulevat asiat. Valtuuston yleisiin tehtäviin kuuluva yllättäen esiin noussut asia voidaan 
käsitellä kokouksessa vaikka asiaa ei olisi mainittu kutsussa.

Kokouksesta estyneen varsinaisen jäsenen on viipymättä ilmoitettava esteestään henkilökohtaiselle 
varajäsenelleen ja puheenjohtajalle.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 
muuta liittovaltuuston jäsentä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muiden oikeudet

Liittohallituksen jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeus, tilintarkastajalla läsnäolo- ja 
puheoikeus liittovaltuuston kokouksissa.

10 § Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset

Liittovaltuuston varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat sen lisäksi, mitä näissä 
säännöissä on erikseen mainittu.

Kevätkokouksessa

1. Esitellään liittohallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä 
tilintarkastajan niistä antama lausunto. 

2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä toimintavuodelta liittohallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 

Syyskokouksessa

1. Määrätään liittomaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi. 
2. Päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta sekä toimintasuunnitelmasta. 

11 § Liittohallitus

Kokoonpano

Liittohallitukseen kuuluu liiton puheenjohtaja, kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja kolme (3) 
varajäsentä.

Toimikausi ja järjestäytyminen

Liittohallituksen toimikausi kestää valinnan tehneestä liittokokouksesta seuraavaan varsinaiseen 
liittokokoukseen.



Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja pääsihteerin. Liittohallitus voi nimittää 
avukseen valiokuntia ja työryhmiä suorittamaan liittohallituksen niille osoittamat tehtävät.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Liittohallitus kokoontuu määräpäivinä, jotka se itse päättää, tai puheenjohtajan kutsusta. 
Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle kolmen varsinaisen jäsenen vaatimuksesta. Kokouksiin
kutsutaan myös varajäsenet.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta 
liittohallituksen varsinaista tai varajäsentä on paikalla. Äänestykset ratkaistaan äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos liittohallituksen äänestäessä läsnä on useampi varajäsen kuin läsnäolevista puuttuu varsinaisia 
jäseniä, puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista tai varajäsentä äänestävät ja ennen äänestystä 
arvotaan, keillä varajäsenistä on äänioikeus.

Muiden oikeudet

Liittovaltuuston puheenjohtaja tai, tämän ollessa estynyt, varapuheenjohtaja on oikeutettu 
osallistumaan liittohallituksen kokouksiin, ja hänellä on niissä puhe- ja esitysoikeus.

Liittohallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös tilintarkastajalla ja niillä henkilöillä, 
joille liittohallitus sen erityistä asiaa varten erikseen myöntää.

14 § Talous

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajalle yhdessä tarpeellisten tositteiden 
kanssa viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa suorittamastaan tarkastuksesta ennen toukokuun alkua. Tilintarkastajan lausunto 
esitetään liittokokoukselle tai liittovaltuustolle.

Tilintarkastajan toimikausi kestää valinnan tehneestä liittokokouksesta seuraavaan varsinaiseen 
liittokokoukseen.

Muutosten yksityiskohdat ja perustelut pykälittäin

8 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Kohdassa 2 merkitykseltään epäselvä sana "tilikertomus" on muutettu sanoiksi "toimintakertomus ja
tilinpäätös". Nämä asiakirjat sekä tilintarkastajan niistä antama lausunto esitellään muutosesityksen 
mukaan liittokokoukselle vain edelliseltä vuodelta, ei kaikilta liittokokouskauden vuosilta kuten 
nykyisissä säännöissä. Aiempien vuosien asioiden esittely on tarpeetonta, koska ne on käsitelty 
liittovaltuuston kevätkokouksissa.

Nykyisten sääntöjen kohtaan 2 kuuluu myös vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen edelliseltä
toimintavuodelta liittohallitukselle. Muutosesityksessä tästä asiasta on tehty kohta 3 ja lisätty 
"muille tilivelvollisille", joita voivat olla liittohallituksen antamilla valtuuksilla taloudellisia 
päätöksiä tehnyt toiminnanjohtaja tai muut vastaavat henkilöt. Kohtien numeroinnissa seurataan 
tästä eteenpäin muutosesitystä (nykyisissä säännöissä numero on yhtä pienempi).



Kohdassa 5 liiton tavoitteiden ja strategian "hyväksyminen" muutettu "päättämiseksi", koska 
liittohallituksen valmistelemiin esityksiin voidaan tehdä muutoksia.

Kohdissa 7 ja 8 liittohallitukseen ja liittovaltuustoon valittavat "jäsenet" nimitetään selvyyden 
vuoksi varsinaisiksi jäseniksi.

Kohdassa 7 valitaan liittohallitukseen nykyisten sääntöjen mukaan kahdeksan jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Muutosesityksessä varajäsenet muuttuvat ei-henkilökohtaisiksi ja 
heitä valitaan vain kolme. Nykyisissä säännöissä ilmaistu "pyrkimys" valita liittohallituksen jäsenet 
ja varajäsenet tasapuolisesti eri puolilta maata on poistettu, koska pyrkimys ei velvoita mihinkään 
tarkasti määriteltävissä olevaan toteumaan eikä valinnan tapahtuessa enemmistövaalilla 
pyrkimyksen toteutumista voi taata.

Kohdassa 8 valitaan liittovaltuustoon nykyisten sääntöjen mukaan kymmenen jäsentä ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet. Muutosesityksen mukaan valitaan vain kahdeksan varsinaista jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nykyisissä säännöissä henkilökohtaiset varajäsenet valitaan 
"lähimaakunnista" ja (tarkoituksena ilmeisesti) kaikki jäsenet ja varajäsenet "läsnä olevien 
jäsenyhdistysten tai niiden edustajien esittämistä ehdokkaista". Nämä tarpeettomat määräykset on 
poistettu muutosesityksestä. Itsestään selvästi jäsenyhdistykset voivat esittää kokoukselle 
ehdokkaita mutta sääntöjen on sallittava ehdolle asettaminen myös kokouksessa valittavan tai 
etukäteen valitun vaalivaliokunnan toimesta.

Kohdassa 9 muutosesitys poistaa maallikkotilintarkastajan (tilintarkastaja ilman HTM- tai KHT-
pätevyyttä) valinnan ja sallii tilintarkastusyhteisön valitsemisen tilintarkastajaksi, jolloin 
varahenkilöä ei tarvitse valita.

Nykyisissä säännöissä oleva kohta 9 määrää liittokokouksessa käsiteltäväksi asiaksi myös 
"yhdistyslain 23 §:n edellyttämät muut asiat". Tämä kohta on muutosesityksessä poistettu, sillä 
mainittu yhdistyslain pykälä ei "edellytä" käsiteltäväksi mitään erityisiä asioita, joita ei ole muissa 
kohdissa mainittu tai joita ei tarvittaessa lisätä kokouskutsuun (kuten sääntöjen muuttamista).

9 § Liittovaltuusto

Muutoksia väliotsikoissa:

• Kokoonpano ja tehtävä -> Kokoonpano ja yleiset tehtävät 

• Toimiaika, jäsenet ja järjestäytyminen -> Toimikausi ja järjestäytyminen 

• Kokoontuminen, koolle kutsuminen -> Kokoontuminen ja koolle kutsuminen 

• Uusi väliotsikko Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko 

• Uusi väliotsikko Muiden oikeudet 

Tekstimuutokset väliotsikoittain:

Kokoonpano ja yleiset tehtävät

Varsinaisiksi jäseniksi nimitettävien jäsenten määrä vähenee kymmenestä kahdeksaan. 
Liittovaltuuston kokoonpanoon kuuluviksi muutosesityksessä sanotaan myös varsinaisten jäsenten 
henkilökohtaiset varajäsenet.



Tehtävistä on muutosesityksessä poistettu seuraavat: "Liittovaltuusto seuraa liittokokousten välisenä
aikana liittohallituksen toimintaa, antaa tarkempia ohjeita liittokokousten päätösten soveltamisesta 
sekä ohjaa liiton lehden ja muiden liiton tiedotusvälineiden toimitustapaa." sekä "Liittovaltuuston 
jäsen toimii yhdyshenkilönä alueensa jäsenyhdistysten ja liiton välillä yhteistyössä liittohallituksen 
kanssa ja avustaa tarvittaessa jäsenyhdistyksiä järjestötyössä." Liittohallituksen toiminnan 
ohjaaminen ja seuraaminen on toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten käsittelyn yhteydessä 
valtuuston luonnollinen tehtävä mutta liiton lehden ja muiden tiedotuskanavien on syytä katsoa 
toimivan vain liittohallituksen ja sen valitseman toimituskunnan ohjauksessa. Valtuuston jäseniltä ei
kielletä jälkimmäisessä poistettavassa momentissa mainittuja alueellisia aktiviteetteja mutta 
säännöissä mainittuina ne ovat tarpeettomia. Ensi sijassa jäsenyhdistysten järjestötyön avustaminen 
on liittohallituksen vastuulla.

Valtuuston tehtäviin on lisätty seuraava momentti: "Jos liiton puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi 
estynyt, liittovaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan ensi sijassa liittohallituksen varsinaisten 
jäsenten joukosta."

Vapautuneen liittohallituksen varsinaisen jäsenen paikka täytetään muutosesityksen mukaan "ensi 
sijassa varajäsenten joukosta", koska varajäsenet ovat jo olleet mukana liittohallituksen 
toiminnassa. Vapautuneiden paikkojen täyttämisessä ei vaadita "ottamaan huomioon, mitä sääntöjen
8 §:ssä on sanottu", koska siellä ei sanota mitään huomioon otettavaa.

Muutosesitykseen on lisätty myös valtuuston oikeus valita tilintarkastaja, jos tilintarkastaja ja tämän
varahenkilö ovat pysyvästi estyneitä. Tätä mahdollisuutta ei juuri tarvita, jos liittokokouksessa 
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, mutta nimettyjen henkilöiden valinta on kuitenkin 
edelleen sallittua.

Toimikausi ja järjestäytyminen

Nykyiset säännöt määrittelevät kirjaimellisesti liittovaltuuston jäsenen toimiajan, muutosesityksessä
määritellään liittovaltuuston toimikausi.

Valtuuston varajäsenen roolien määrittely varsinaisen jäsenen tilapäisenä tai pysyvänä korvaajana 
on siirretty valtuuston kokoonpanoselostuksen yhteyteen.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Varsinaisten kokousten ajankohdat on muutosesityksessä määritelty yksinkertaisemmin. Valtuuston 
kevätkokouksen pitämättä jättäminen liittokokousvuonna sanotaan nyt täällä selvästi, kun 
nykyisissä säännöissä on 10 §:ssä kevätkokouksessa käsiteltävien asioiden yhteydessä maininta 
"paitsi liittokokousvuonna", minkä voi tulkita siten, että kokous on silti pidettävä ilman 
sääntömääräisiä asioita.

Muutosesityksen mukaan liittovaltuuston kokouksen, niin varsinaisen kuin ylimääräisenkin, kutsuu 
aina koolle liittohallitus. Nykyisten sääntöjen mukaan "Valtuuston puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan on liittohallituksen toimeksiannosta kutsuttava valtuuston kokous koolle, 
milloin liittovaltuuston jäsenistä kaksi viidesosaa (2/5) sitä määrättyä asiaa varten vaatii." 
Vaatimuksen esittäjien vähimmäismäärä siis on nykyisissä säännöissä kaksi viidesosaa 
liittovaltuuston jäsenistä (ei ole laskettu, että 2/5 kymmenestä on neljä), mutta muutosesityksessä 



kolme varsinaista jäsentä tai koko valtuusto, joka voi kokouksessaan todeta ylimääräisen kokouksen
aiheelliseksi.

Muutosesitykseen on lisätty seuraavat liittovaltuuston ylimääräisiä kokouksia koskevat määräykset: 
"Kokous on silloin [vaadittaessa] pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäväksi vaadittu asia voidaan käsitellä myös 
varsinaisessa kokouksessa, jos se voidaan pitää tätä määräaikaa noudattaen. Liittohallitus voi kutsua
koolle valtuuston ylimääräisen kokouksen myös, milloin se itse katsoo siihen olevan aihetta."

Muutosesityksessä kutsu liittovaltuuston kokoukseen voidaan lähettää valtuutetulle myös 
sähköpostitse valtuutetun ilmoittamaan osoitteeseen. Esimerkiksi liiton puheenjohtajan yllättävää 
eroa ajatellen on lisätty seuraava: "Valtuuston yleisiin tehtäviin kuuluva yllättäen esiin noussut asia 
voidaan käsitellä kokouksessa vaikka asiaa ei olisi mainittu kutsussa."

Valtuuston varsinaisen jäsenen velvollisuus ilmoittaa esteestään osallistua kokoukseen 
henkilökohtaiselle varajäsenelleen ja puheenjohtajalle on sijoitettu muutosesityksessä tämän 
väliotsikon alle viimeiseksi momentiksi.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Nykyisistä säännöistä puuttuvat määräykset liittovaltuuston kokouksen päätösvaltaisuudesta ja 
päätöksentekotavasta on lisätty muutosesitykseen tämän väliotsikon alle.

Muiden oikeudet

Nykyisissäkin säännöissä olevat liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajan oikeudet osallistua 
liittovaltuuston kokouksiin on muutosesityksessä sijoitettu tämän väliotsikon alle. Tilintarkastajalle 
ei kuitenkaan myönnetä hänen rooliinsa kuulumatonta esitysoikeutta, vain läsnäolo- ja puheoikeus. 
Tilintarkastajalle mielekäs esiintyminen liittovaltuustossa olisi lähinnä tilintarkastuskertomuksensa 
perusteellinen esittäminen.

10 § Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset

Liittovaltuuston kevätkokouksessa ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat esitetään muutosesityksen 
tässä pykälässä samalla tavoin kuin varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat 8 §:ssä. 
Mahdollisuus päättää syyskokouksessa liittohallituksen esityksestä ylimääräisen liittomaksun 
kannosta on poistettu, koska liiton talous ei näytä vaativan ylimääräisiä liittomaksuja.

11 § Liittohallitus

Lisätty väliotsikot ja muutettu pykälässä esitettyjen asioiden järjestystä:

• Kokoonpano 

• Toimikausi ja järjestäytyminen 

• Kokoontuminen ja koolle kutsuminen 

• Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko 

• Muiden oikeudet 

Tekstimuutokset väliotsikoittain:

Kokoonpano



Liittohallituksen kokoonpanoon on muutosesityksessä lisätty kolme varajäsentä, joita nykyiset 
säännöt eivät tässä kohdassa mainitse. Aiempia liittohallituksen jäseniä nimitetään muuallakin tässä 
pykälässä johdonmukaisesti varsinaisiksi jäseniksi.

Toimikausi ja järjestäytyminen

Muutosesitys ei mainitse työvaliokuntaa, joten sen valitseminen ei ole pakollista. Liittohallitus voi 
kuitenkin nimittää avukseen valiokuntia ja työryhmiä suorittamaan liittohallituksen niille osoittamat
tehtävät.

Muutosesitys ei määrittele pääsihteerin tehtäviä. Liittohallitus määritelköön ne itse.

Kokoontuminen ja koolle kutsuminen

Muutosesityksessä säädetään, että liittohallituksen kokouksiin kutsutaan myös varajäsenet.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Nykyisissä säännöissä päätösvaltaisuusmääräyksen yhteydessä sanottu "Esteen saaneen jäsenen 
tilalle kutsutaan kokoukseen hänen henkilökohtainen varajäsenensä." on poistettu, koska 
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Nykyisistä säännöistä puuttuvat määräykset liittohallituksen päätöksentekotavasta on lisätty 
muutosesitykseen tämän väliotsikon alle.

Liittohallituksen varajäsenten on tarkoitus olla hallituksen aktiivisia jäseniä ja varsinaisten jäsenten 
kanssa tasaveroisia muutoin kuin liittohallituksen äänestäessä tilanteessa, jossa läsnä on useampi 
varajäsen kuin läsnäolevista puuttuu varsinaisia jäseniä. Tähän tilanteeseen muutosehdotuksessa on 
määräys varajäsenten äänioikeuden arvonnasta.

Muiden oikeudet

Nykyisissä säännöissä tässä kohdassa ei mainita tilintarkastajaa. Muutosesityksessä tilintarkastajalla
on liittohallituksen kokouksissa (samoin kuin liittovaltuuston kokouksissa) läsnäolo- ja puheoikeus, 
ja liittohallitus voi erikseen myöntää muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden kokoukseensa 
erityistä asiaa varten. Nykyisissä säännöissä hallituksen ulkopuolisille voidaan myöntää myös 
esitysoikeus, mutta sitä ei tarvita, sillä jos kokouksessa asiantuntijana kuultava henkilö esittää 
hyvän ehdotuksen, joku hallituksen jäsen tietysti ottaa sen nimiinsä.

14 § Talous

Nykyisissä säännöissä monikossa olevat "tilintarkastaja"-sanan esiintymät on muutosesityksessä 
korjattu yksikkömuodoiksi, koska tilintarkastajia valitaan vain yksi.

Poistettu seuraava teksti: "Tilintarkastajilla on oikeus muulloinkin, milloin vain haluavat, tarkastaa 
liiton kirjanpito ja kassa." Tilintarkastajan oikeudesta tarkastaa liiton kirjanpitoa ja sen hoidon 
asianmukaisuutta milloin vain se hänestä tuntuu tarpeelliselta ei ole epäselvyyttä. Olemattoman tai 
minimaalisen käteiskassan tarkastamisella taas ei ole merkitystä.

Poistettu määräykset tositetarkastajista. Heitä ei tarvita.
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