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Suomen Yrittäjät ry säännöt 
 

Nimi ja tarkoitus 

1 § Nimi, kotipaikka ja kielet 

Yhdistyksen nimi on Suomen Yrittäjät, ruotsiksi Företagarna i Finland, ja sen kotipaikka 

on Helsinki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä keskusliitto. 

Keskusliitto on suomen- ja ruotsinkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi. 

2 § Tarkoitus 

Keskusliitto on pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien muodostamien yhdistys-

ten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittinen keskusjärjestö.  

Keskusliiton tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittä-

jien kannattavan toiminnan edellytyksiä. 

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskusliitto: 

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä 
2. osallistuu yritystoimintaa koskevan lainsäädännön ja toimenpiteiden valmisteluun 

sekä tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä 
tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä järjestöihin 
kotimaassa, Euroopan unionissa ja ulkomailla 

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoi-
mintaa ja työelämää koskevissa asioissa 

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä 
5. toimii muutenkin jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi. 

 
Keskusliitto tukee jäsentensä suorittamaa alue- ja toimialakohtaista edunvalvontatyötä. 

Keskusliiton koko jäsenkuntaa koskevissa yhteisissä edunvalvontakysymyksissä jäsenet 

tukevat sääntöjensä puitteissa keskusliiton pyrkimyksiä. 

Keskusliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 
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Jäsenet ja päätösvalta 

4 § Jäsenet 

Keskusliittoon voivat varsinaisina jäseninä kuulua 

a) rekisteröidyt yritystoimintaa edustavat valtakunnalliset toimialajärjestöt ja muut val-
takunnalliset yritystoimintaa edustavat rekisteröidyt järjestöt, jäljempänä toimiala-
järjestöt 

b) rekisteröidyt yritystoimintaa edustavat aluejärjestöt, joiden toiminta-alueen keskus-
liiton hallitus on hyväksynyt ja joiden jäseniä ovat yritysten muodostamat rekiste-
röidyt paikallisyhdistykset, jäljempänä aluejärjestöt. 
 

Aluejärjestöjen ja niihin kuuluvien paikallisyhdistysten säännöille ja niihin tehtäville 

muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen. 

Keskusliiton kannatusjäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yrityksiä, yhdistyksiä ja 

muita yhteisöjä sekä henkilöitä, jotka eivät täytä varsinaisilta jäseniltä vaadittavia edelly-

tyksiä.  

Keskusliiton opiskelijajäseniksi voidaan ottaa opintojaan suorittavia henkilöitä, jotka ei-

vät ole yrittäjiä.  

Liittokokous voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäse-

neksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimivia henkilöitä.  

Jäseneksi ottamisesta päättää keskusliiton hallitus. 

5 § Eroaminen ja erottaminen 

Jäsen voi erota keskusliitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti keskusliiton hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liittokokouksen pöytäkirjaan mer-

kittäväksi.  

Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kyseisen vuoden jäsen-

maksun täysimääräisenä. 

Keskusliiton hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Keskuslii-

ton hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksa-

matta kuudelta kuukaudelta. 

6 § Jäsenmaksut 

Valtuusto päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun määrän ja 

maksuajan mukaan lukien paikallisyhdistysten varsinaisilta jäseniltä, seniorijäseniltä ja 

yhteisöjäseniltä perittävät jäsenmaksut ja maksuajan. 
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Aluejärjestö maksaa aluejärjestömaksua, jonka keskusliitto perii keskitetysti paikallisyh-

distysten jäseninä olevilta varsinaisilta jäseniltä ja yhteisöjäseniltä. Toimialajärjestö 

maksaa toimialajärjestömaksua. 

Aluejärjestömaksu määrätään aluejärjestön paikallisyhdistyksiin kuuluneiden varsinais-

ten jäsenten ja yhteisöjäsenten lukumäärän ja niissä työskentelevän henkilöstön määrän 

perusteella.  

Toimialajärjestömaksu määrätään toimialajärjestön perusjäsenmaksun ja jäsenkohtaisen 

maksun perusteella. Jäsenkohtainen maksu määrätään toimialajärjestöön edellisen ka-

lenterivuoden päättyessä suoraan tai jäsenyhdistysten kautta kuuluneiden yritysten, tai 

jos jäsenenä on yksityishenkilöitä, myös näiden lukumäärän perusteella. Jäsenkohtainen 

maksu pienene toimialajärjestön jäsenmäärän kasvaessa.  

Valtuusto päättää vuosittain, kuin suuri toimialajärjestön maksu jäsentä kohden voi kor-

keintaan olla.  

Valtuusto päättää myös siitä, miten aluejärjestöjen paikallisyhdistysten jäseniltä perityt 

jäsenmaksut jakautuvat keskusliitolle tulevaan ja toisaalta aluejärjestöille ja paikallisyh-

distyksille palautettavaan osuuteen.  

Keskusliittoon liittyvän uuden jäsenen on suoritettava jäsenmaksu kolmen kuukauden 

kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Keskusliiton hallitus voi kuitenkin erityisistä syistä 

enintään kahden vuoden ajaksi liittymisvuosi mukaan luettuna päättää, että jäsenmaksu 

saadaan suorittaa tämän pykälän perusteella määrättyä pienempänä. Päätöksellä ei ole 

vaikutusta jäsenen äänioikeuteen liittokokouksessa. 

Valtuusto voi päättää mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä varsinaisilta jäseniltä. 

Kannatusjäsenet ja opiskelijajäsenet maksavat vuosittain valtuuston vahvistaman jäsen-

maksun.  

Jokainen jäsenjärjestö sekä paikallisyhdistykseen kuuluva varsinainen jäsen on oikeu-

tettu saamaan keskusliitosta sen hallituksen päättämät neuvonta- ja tiedotuspalvelut asi-

oissa, jotka koskevat kaikelle yritystoiminnalle yhteisiä kysymyksiä. Keskusliitto voi halli-

tuksen päättämällä tavalla antaa näitä palveluja myös toimialajärjestöjen jäsenyrityksille. 

7 § Päätösvalta 

Keskusliiton päätösvaltaa käyttää liittokokous.  

Valtuustolla on liittokokouksen väliaikana päätösvalta kaikissa keskusliiton asioissa 

paitsi keskusliiton sääntöjen muutosta, keskusliiton purkamista sekä valtuuston jäsenten 

vaalia koskevissa asioissa sekä muissa asioissa, jotka näiden sääntöjen mukaan on mää-

rätty liittokokoukselle. 

Toimeenpanovalta on keskusliiton hallituksella.  
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Liittokokous valitsee Suomen Yrittäjien puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, 

jotka toimivat keskusliiton hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina. Halli-

tuksen puheenjohtaja on keskusliiton puheenjohtaja. 

Lisäksi keskusliitossa on neuvoa antavana elimenä työmarkkinavaltuuskunta. 

 

Liittokokous 

8 § Liittokokouksen ajankohta 

Varsinainen liittokokous on pidettävä joka toinen vuosi syys-marraskuussa.  

Ylimääräisen liittokokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava 

koolle myös silloin, kun liittokokous itse niin päättää tai kun vähintään yksi kymme-

nesosa (1/10) keskusliiton varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian 

käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. 

9 § Liittokokouksen koollekutsuminen 

Liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää keskusliiton hallitus. 

Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse tai tietoliikenneyhteyttä käyttäen 

vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi 

ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen 

on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokous-

kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

10 § Liittokokouksen osallistujat ja äänivalta 

Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan 

jäsenjärjestöön suoraan tai sen jäsenyhdistyksen kautta edellisen kalenterivuoden päät-

tyessä kuulunutta alkavaa sataa (100) jäsenmaksunsa edellisen kalenterivuoden loppuun 

mennessä maksanutta äänivaltaista yritystä kohti. 

Kullakin aluejärjestöllä on liittokokouksessa kaksi (2) ääntä ja toimialajärjestöllä yksi (1) 

ääni järjestöön suoraan tai sen jäsenyhdistyksen kautta edellisen kalenterivuoden päätty-

essä kuulunutta alkavaa sataa (100) äänivaltaista yritystä kohti.  

Jos jäsenjärjestö lähettää liittokokoukseen useamman kuin yhden edustajan, sen käytet-

tävissä oleva äänimäärä jakautuu edustajille jäsenjärjestön päättämällä tavalla.  

Edustajan on käytettävä äänioikeuttaan henkilökohtaisesti. Sama henkilö voi edustaa 

enintään yhtä jäsenjärjestöä. Edustaja saa kokouksessa äänestää enintään sadalla (100) 

äänellä. 
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Jäsenjärjestön on ilmoitettava kokousedustajansa ja kunkin edustajan äänimäärä kes-

kusliitolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen varsinaista liittokokousta ja 

kaksi (2) vuorokautta ennen ylimääräistä liittokokousta. Jos ilmoitusta ei ole tehty mää-

räajassa, kokousedustajalla ei ole liittokokouksessa äänioikeutta. 

Jos varsinainen jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksua sääntöjen 6 §:n nojalla määrätyssä 

ajassa, ei sen edustajilla ole liittokokouksessa äänioikeutta. 

Keskusliittoon tai sen varsinaiseen jäseneen työsuhteessa oleva henkilö ei voi toimia liit-

tokokouksen äänivaltaisena edustajana. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus 

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla, keskusliiton toimitusjohtajalla 

ja muilla johtoon kuuluvilla toimihenkilöillä sekä vastaavilla jäsenjärjestöjen toimihenki-

löillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannatusjäsenellä tai sen edustajalla sekä opis-

kelijajäsenellä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.   

11 § Päätöksenteko liittokokouksessa 

Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä 

säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohta-

jan kannattama mielipide.  

Puheenjohtaja valitaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä kierrok-

sella kukaan ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, järjestetään toinen äänes-

tyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.  

Muissa kuin puheenjohtajan vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. 

Äänten mennessä tasan vaalituloksen ratkaisee arpa.  

Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja pyytää suljettua lip-

puäänestystä.  

12 § Aloiteoikeus liittokokoukselle 

Oikeus aloitteiden tekemiseen liittokokoukselle on keskusjärjestön varsinaisilla jäsenillä. 

Aloitteet on jätettävä hallitukselle vähintään neljäkymmentäviisi (45) vuorokautta ennen 

liittokokousta.  

13 § Liittokokouksessa käsiteltävät asiat 

Liittokokouksen avaa keskusliiton puheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan pu-

heenjohtaja ja vähintään yksi varapuheenjohtaja. 

Varsinaisessa liittokokouksessa 
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• käsitellään valtuuston selonteko yrittäjäjärjestön toiminnasta ja taloudenhoidosta 
kahdelta edelliseltä kalenterivuodelta sekä määritellään toiminnan suuntaviivat 

• päätetään keskusliiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien sekä hallituksen mui-
den jäsenten palkkioista, 

• päätetään valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden valtuuston 
jäsenten palkkioista, 

• valitaan keskusliiton puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa,  
• valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, 
• valitaan valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,  
• päätetään valtuuston kokouspalkkioiden suuruudesta sekä 
• käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot. 
 

Liittokokouksessa valittavien keskusliiton hallituksen puheenjohtajiston, valtuuston pu-

heenjohtajiston sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa heti ja kestää 

seuraavaan liittokokoukseen asti.  

 

Valtuusto 

14 § Valtuuston jäsenet 

Liittokokous valitsee valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Heidän toimi-

kautensa alkaa heti ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen asti.  

Valtuustopaikat määräytyvät jäsenjärjestöjen jäsenmäärän perusteella siten, että järjestö 

on oikeutettu yhteen valtuustopaikkaan alkavaa 2000 jäsentä kohden. Alle 500 jäsenen 

yhdistyksillä ei ole kuitenkaan omaa valtuustopaikkaa, vaan näiden yhdistysten jäsen-

määrä lasketaan yhteen, alue- ja toimialajärjestöt erikseen, ja ne ovat oikeutettuja yhteen 

valtuustopaikkaan yhteisjäsenmäärän alkavaa 2000 jäsentä kohden. 

Paikat jakautuvat siis siten, että alle 500 jäsenen yhdistykset eivät saa omaa paikkaa, 

501-2000 jäsenen yhdistyksen saavat yhden paikan, 2001-4000 jäsenen yhdistyksen saa-

vat kaksi paikkaa jne. 

Jäsenmäärän tarkasteluajankohtana käytetään valintavuotta edeltävän vuoden viimeisen 

päivän jäsenmäärää. 

 

Yksityisyrittäjien säätiöllä on oikeus yhteen valtuustopaikkaan. Ruotsinkielisillä jäsenjär-

jestöillä on oikeus yhteen yhteiseen valtuustopaikkaan.  

Valtuustoon valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla keskusliiton jäsenjärjestön tai 

jäsenjärjestöön kuuluvan yhdistyksen jäsenyrityksen yrittäjiä, poikkeuksena Yksityisyrit-

täjien säätiön edustaja. 

Jäsenet ja varajäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa ja heidän toimikautensa 

alkaa heti ja kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen asti. Varajäsenet toimivat 
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varsinaisten jäsenten sijalla varsinaisen jäsenen ollessa tilapäisesti estynyt. Varajäsenet 

muuttuvat varsinaisiksi jäseniksi varsinaisen jäsenen pysyvän esteen tai jäsenyyden päät-

tymisen vuoksi.  

Sama henkilö voidaan valita valtuuston puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, jäse-

neksi tai varajäseneksi tai hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jäse-

neksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi samaan tehtävään.    

15 § Valtuuston kokoukset 

Valtuuston on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous toukokuun 

loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä sekä liittokokousvuo-

sina vaalikokous viimeistään neljä viikkoa liittokokouksen jälkeen.  

Ylimääräinen kokous on pidettävä milloin valtuusto itse tai keskusliiton hallitus niin 

päättää tai milloin vähintään 1/10 valtuuston jäsentä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoite-

tun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.  

Etäosallistuminen valtuustoon kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyh-

teyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ennen kokousta tai sen aikana hallituksen 

erikseen määräämissä asioissa.  

16 § Valtuuston koollekutsuminen 

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu postitse tai tietoliikenneyhteyttä käyttäen val-

tuuston jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäse-

nen ilmoittamaan yhteystietoon.  

17 § Valtuuston kokouksen osallistujat 

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 

Jäsenjärjestöjen puheenjohtajilla ja varapuheenjohtajilla, keskusliiton toimitusjohtajalla 

ja muilla johtoon kuuluvilla toimihenkilöillä sekä vastaavilla jäsenjärjestöjen toimihenki-

löillä on valtuustossa läsnäolo- ja puheoikeus. 

18 § Päätöksenteko valtuuston kokouksessa 

 

Kullakin aluejärjestön valtuutetulla on valtuustossa kaksi (2) ääntä ja toimialajärjestön 

valtuutetulla yksi (1) ääni.  

Yksityisyrittäjien säätiön edustajalla ja ruotsinkielisten jäsenjärjestöjen edustajalla on 

valtuustossa yksi (1) ääni.  

Yhdellä jäsenjärjestöllä voi olla käytössään enintään 10 prosenttia valtuuston kokonais-

äänimäärästä. 
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Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja pyytää suljettua lip-

puäänestystä.  

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa tasa-

tilanteen ratkaisee arpa.  

19 § Valtuuston kokousten asiat 

Vaalikokouksen asiat 

Vaalikokouksessa 

• valitaan keskusliiton hallituksen jäsenet ja 
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

Kokouksessa valittavien keskusliiton hallituksen jäsenten toimikausi alkaa heti ja kestää 

seuraavaan hallituksen jäsenten valintaan asti. 

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, valtuusto voi valita uuden jäsenen eron-

neen tilalle.  

Kevätkokouksen asiat 

Kevätkokouksessa  

• käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös, 
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille, 
• käsitellään keskusliiton hallituksen toimintakertomus, 
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja 
• voidaan käsitellä kokouksen julkilausuma.  
 
Syyskokouksen asiat 
 
Syyskokouksessa 
 
• käsitellään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, 
• päätetään jäsenmaksun ja niiden maksuaika seuraavaa toimintavuotta varten 
• valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen tulee olla Keskuskauppakamarin 

hyväksymä tilintarkastaja, sekä heille varatilintarkastajat ja määrätään tilintarkasta-
jien palkkio 

• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä 
• voidaan käsitellä kokouksen julkilausuma. 
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Hallitus 

21 § Hallituksen jäsenet 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana Suomen Yrittäjien puheenjohtaja, varapuheenjoh-

tajina Suomen Yrittäjien kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä valtuuston valitsemat muut 

kahdeksan hallituksen jäsentä. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on 

puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.  

Hallituksen jäsenten tulee olla keskusliiton jäsenjärjestön tai jäsenjärjestöön kuuluvan 

yhdistyksen jäsenyrityksen yrittäjiä. 

Keskusliittoon tai sen varsinaiseen jäseneen työsuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita 

hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi. 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.  

Sama henkilö voidaan valita keskusliiton puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai hal-

lituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään. 

Hallituspaikat jakautuvat aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen kesken niiden yhteenlas-

kettujen valtuustopaikkojen suhteessa.  

22 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle, milloin vähin-

tään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan pitää myös tieto-

liikenneyhteyttä käyttäen.  

23 § Hallituksen kokouksen päätösvaltaisuus 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli 

puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä. 

24 § Hallituksen päätöksenteko 

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä an-

netuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide 

paitsi vaaleissa arpa. 

25 § Hallituksen tehtävät 

Hallitus käyttää keskusliiton toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita. 

Hallituksen tehtävänä on 
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• edustaa keskusliittoa ja hoitaa sen asioita liittokokouksen ja valtuuston hyväksymien 
päätösten ja ohjeiden mukaan, 

• johtaa keskusliiton edunvalvontatyötä, 
• pitää yhteyttä jäseniin ja muihin etupiireihin sekä kotimaassa että ulkomailla, 
• tehdä esityksiä ja aloitteita valtiovallalle ja muille päättäville elimille, 
• ottaa ja erottaa keskusliiton toimitusjohtaja ja hänen suoranaiset alaisensa sekä mää-

rätä heidän palkkaetunsa ja tehtävänsä, 
• valita työmarkkinavaltuuskunnan puheenjohtaja ja jäsenet, 
• laatia keskusliiton toimintakertomus, tilinpäätös ja talousarvio sekä hoitaa yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa keskusliiton taloutta, 
• kutsua kokoon valtuuston kokous, 
• kutsua kokoon varsinainen ja ylimääräinen liittokokous ja valmistella niissä käsiteltä-

vät asiat ja 
• valita valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien jäsenet. 

 

Muut toimielimet 

26 § Työmarkkinavaltuuskunta 

Työmarkkinavaltuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä, 

joka on tehnyt työehtosopimuksen ja esittää edustajansa valitsemista valtuuskuntaan, 

sekä enintään kymmenen (10) muuta työmarkkina-asioita tuntevaa jäsentä. Jokaiselle 

jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunta valitsee itse keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. Valtuuskunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi 

vuotta. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. 

Työmarkkinavaltuuskunnan tehtävänä on 
 

• seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, 
• osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimen-

piteiden valmisteluun  
• valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja 

ja aloitteita. 
 

27 § Muut toimielimet 

Liittokokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä 

neuvottelukuntia, valiokuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä. 

 

Toimitusjohtaja 
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28 § Toimitusjohtaja 

Keskusliiton käytännön toimintaa johtaa hallituksen apuna toimitusjohtaja.  

Toimitusjohtajan tehtävänä on muun ohella: 

• toimia keskusliiton tarkoitusperien edistämiseksi ja keskusliiton kehittämiseksi 
• valmistella ja esitellä hallituksen ja valtuuston kokouksissa sekä liittokokouksessa 

esille tulevat asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta 
• johtaa keskusliiton toimistoa ja huolehtia siellä tehtävien töiden järjestämisestä 
• ottaa palvelukseen ja erottaa muut paitsi ne keskusliiton toimihenkilöt, joiden ottami-

sesta ja erottamisesta hallitus päättää. 
 

Talous 

29 § Toiminta- ja tilivuosi 

Keskusliiton tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi.  

30 § Tilintarkastus 

Tilinpäätös annetaan maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajien tarkastettavaksi. 

Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle huhtikuun 

loppuun mennessä. 

Erinäisiä säännöksiä 

31 § Nimenkirjoittajat 

Keskusliiton nimen kirjoittavat keskusliiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai vara-

puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luotta-

mushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai kaksiyhdessä. 

32 § Sääntöjen muuttaminen 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä liittokokouksessa vähintään kahden 

kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sään-

töjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä. 

33 § Keskusliiton purkaminen 

Päätös keskusliiton purkamisesta on tehtävä liittokokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) 

enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella 
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äänten enemmistöllä toisessa liittokokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksi-

kymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. 

Keskusliiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja 

keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen. 
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