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KUNTOUTUKSEN TOIMIALAYHDISTYS RY.:N SÄÄNNÖT
1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue
Yhdistyksen nimi on Kuntoutuksen toimialayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko
maa.
2 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
- vaikuttaa kuntoutuksen toimialan yleisten ja yhteisten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kuntoutuksen
määrälliseksi ja laadulliseksi kehittämiseksi, ja
- toimia jäsentensä yhteistoiminnan edistäjänä, edunvalvojana ja edustajana.
3 § Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- kokoaa yhteen kuntoutuksen toimialan keskeiset toteuttajat ja kehittäjät
- vaikuttaa lainsäädäntöä, rahoitusta, osaamista ja muita kuntoutuksen perusteita, rakenteita, hankintoja,
menettelyjä, suunnitelmia, toteuttamista, seurantaa ja arviointia koskevaan päätöksentekoon antamalla
lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita,
- toimii yhteistyössä sosiaaliturva- ja eläkelaitosten, työ- ja elinkeinoelämän, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- kehittää yhteistyössä viranomaisten, päättäjien, asiantuntijoiden, asiakasjärjestöjen ja muiden palvelujen
tuottajien kanssa erityisesti ammatillisten ja lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen laatua,
- harjoittaa alan kansainvälistä yhteistyötä, sekä
- harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- järjestää koulutus-, keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia, seminaareja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia.
4 § Toiminnan tukimuodot
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan, vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen toimialalla
palvelujen tuottajana toimiva rekisteröity yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu yksityisoikeudellinen
oikeushenkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.
6 § Jäsenoikeudet
Jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, osallistua päätöksentekoon ja tulla
valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. Jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi.
Hallituksen on käsiteltävä asianmukaisesti tehdyt aloitteet ja selostettava
yhdistyksen kokouksissa, mihin toimiin se on aloitteiden johdosta ryhtynyt.
7 § Jäsenvelvollisuudet
Yhdistyksen jäsenet suorittavat kalenterivuosittain yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun.
8 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee
voimaan välittömästi. Erosta huolimatta jäsenen on suoritettava yhdistykselle kuluvan vuoden jäsenmaksu ja
muut velvoitteet, joihin se on jäsenyytensä perusteella sitoutunut. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi kun
jäsen on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksun maksamisen vuoden ajan.
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Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jos erottamisperusteena on jokin muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen, on jäsenelle varattava
tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöstä. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva päätös
kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Asia on käsiteltävä
viimeistään seuraavassa yhdistyksen
sääntömääräisessä kokouksessa.
9 § Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen jäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokouksiin voidaan
osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana. Yhdistyksen toimeenpaneva elin on
hallitus, jolla on yhdistyslain säännöksissä mainitut toimivaltuudet ja vastuut.
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous eli vuosikokous pidetään viimeistään kunkin vuoden toukokuussa.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen
olevan aihetta taikka vähintään yksi kolmasosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten vaatii. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenellä.
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse.
11 § Vuosikokous
Vuosikokouksen tehtävänä on
- vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle,
- hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
- valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
- valita yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
- päättää jäsenmaksun suuruudesta ja
- käsitellä muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.
12 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 3 - 5 jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa kolmeksi
vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi alkaa valintapäivästä ja jatkuu, kunnes uusi hallitus on valittu.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen jäseneksi toi tulla
valituksi yhtäjaksoisesti korkeintaan kuudeksi (6) vuodeksi.
13 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
- vastata yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja johtaa sitä yhdistyslain säännösten mukaisesti,
- hyväksyä ja erottaa jäsenet,
- valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna ne täytäntöön, sekä
- ottaa ja erottaa yhdistyksen johtavat työntekijät.
14 § Toiminnantarkastaja
Yhdistyksen kokous valitsee toiminnantarkastajan ja tämän varamiehen.
huomioon yhdistyksen toiminnan laatu ja laajuus.
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15 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja,
määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen

16 § Tilien päättäminen
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä luovutettava toiminnantarkastajalle, jonka on annettava
kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä.
17 § Sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutosten
puolesta annetaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista
äänistä.
18 § Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava jollekin rekisteröidylle yhdistykselle
käytettäväksi näissä säännöissä mainittua tarkoitusta edistävään toimintaan yhdistyksen viimeisen
purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa
perakkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 4/5 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja
kokousten väliaika on oltava vähintään yksi kuukausi.
19 § Voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan kun patentti- ja rekisterihallitus on ne rekisteröinyt.
Yhdistyksen perustamisvuonna vuosikokous on pidettävä viimeistään joulukuun loppuun mennessä ja siinä
käsitellään soveltuvin osin edellä 11 §:ssä mainitut asiat. Näitä sääntöjä sovellettaessa noudatetaan
yhdistyslain säännöksiä.
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