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KEHITYSVAMMALIITON SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kehitysvammaliitto ry, josta 

näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton 

nimen epävirallinen lyhenne on KVL. Liiton epäviral-

linen ruotsinkielinen nimi on Förbundet Utväcklings-

störning rf ja epävirallinen englanninkielinen nimi 

The Finnish Association on Intellectual and Develop-

mental Disabilities. Liiton kotipaikka on Espoo.

2 § Toiminnan tarkoitus
Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjes-

tönä edistää kehitysvammaisten ja muiden eri-

tyistä tukea oppimisessa,  ymmärtämisessä ja 

kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhden-

vertaisuuden toteutumista ja osallistumista yhteis-

kunnassa sekä heidän elinolosuhteitaan.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 � toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, 

joka edistää kehitysvammaisten ja muiden 

erityisryhmien asiaa ja heille tarkoitettujen 

palvelujen laatua vaikuttamalla lainsäädäntöön 

ja muuhun yhteiskunnalliseen päätöksentekoon,

 � edistää alan osaamista, tutkimusta 

ja ammatillista kehittymistä, 

 � toteuttaa tiedotus-, koulutus-, 

tutkimus-, kehittämis-, vaikuttamis- ja 

julkaisutoimintaa sekä ylläpitää alan 

verkkopalveluja ja osaamisverkostoja, 

 � harjoittaa alan kirjallisuuden ja 

muun materiaalin myyntiä, 

 � ylläpitää valtakunnallista toimintaa, 

 � edistää kehitysvammaisten ja muiden 

erityisryhmien kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa,

 � kehittää alan keskinäistä yhteistyötä ja 

yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa, 

 � tekee alan kansainvälistä yhteistyötä 

ja kehitysyhteistyötä, 

 � toimii järjestönä, joka toimimalla muutoinkin 

vastaavilla tavoilla edistää kehitysvammaisten 

ja muiden erityisryhmien sekä niille 

palveluja järjestävien tahojen etua.
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Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

irtainta ja kiinteää omaisuutta. Liitto voi vastaan-

ottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 

järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpa-

jaisia.  Liitto voi myöntää tunnustuspalkintoja 

ansioista alan hyväksi.

4 § Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittohallitus 

hyväksyä 2 §:ssä mainituille henkilöille palveluja 

tuottavan tai järjestävän oikeuskelpoisen yhteisön, 

yhtiön tai säätiön tai muutoin heidän hyväkseen toi-

mivan oikeuskelpoisen yhteisön, yhtiön tai säätiön.

Varsinaisten jäsenien lisäksi liitolla voi olla yhtei-

söjäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 

Yhteisöjäseneksi liittohallitus voi hyväksyä liiton 

tarkoituksen ja tavoitteet hyväksyvän oikeuskel-

poisen yhteisön, yhtiön tai säätiön. Kannatusjäse-

neksi liittohallitus voi hyväksyä liiton tarkoituksen 

ja tavoitteet hyväksyvän yksityisen henkilön.

Liittovaltuusto voi liittohallituksen esityksestä 

kutsua erityisen merkittävällä tavalla liittoa ja sen 

toimintaa tukeneen luonnollisen henkilön liiton 

kunniajäsenekseen.

Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavute-

tut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenyyden päättyminen
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava 

siitä yhdistyslain määräämällä tavalla.

Liittovaltuusto voi erottaa jäsenen liitosta, jos 

jäsen on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuo-

lella vahingoittanut liittoa tai toiminut vastoin lii-

ton sääntöjä tai eettisiä periaatteita.

Jäsen, joka ei ole vuoteen maksanut viimeistä 

jäsenmaksua sen erääntymisestä lukien, voidaan 

liittohallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi.

6 § Jäsenmaksut ja jäsenpalvelut
Varsinainen jäsen, yhteisöjäsen ja kannatusjäsen 

suorittavat vuosittain liittovaltuuston syyskokouk-

sen määräämän jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla 

erisuuruinen eri jäsenryhmille.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Liittohallitus voi vahvistaa eri jäsenryhmille eri-

laisia jäsenpalveluja.

7 § Elimet
Liiton elimiä ovat liittokokous, liittovaltuusto ja 

liittohallitus. 

Liittokokous päättää näiden sääntöjen mukaisesti

 � liittovaltuuston ja liittohallituksen 

palkkioperusteista ja kulujen korvauksista 

 � liittovaltuuston valitsemisesta ja erottamisesta, 

 � liittohallituksen valitsemisesta ja erottamisesta, 

 � näiden sääntöjen muuttamisesta, 

 � liiton purkamisesta.

Siltä osin kuin edellä ei ole muuten määrätty, pää-

tösvaltaa käyttää liittovaltuusto ja liittohallitus näi-

den sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti.

Liittokokous

8 § Liittokokouksen koolle kutsuminen, 
osallistuminen ja päätöksenteko
Varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi 

elo-syyskuussa liittohallituksen päättäessä lähem-

min sen ajasta ja paikasta.

Ylimääräinen liittokokous pidetään liittohal-

lituksen kutsusta, milloin liittokokous, liittoval-

tuusto tai liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi 

tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä 

sitä liittohallitukselta kirjallisesti määrätyn asian 

käsittelemistä varten vaatii.

Kutsu liittokokoukseen lähetetään jäsenen lii-

tolle toimittamaan osoitteeseen postitse tai sähkö-

postitse viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Asioista, jotka jäsenet haluavat varsinaisessa 

liittokokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä kirjal-

linen esitys liittohallitukselle ennen kokousvuoden 

kesäkuun 1. päivää.

Liittohallituksen on lähetettävä kokouksen esi-

tyslista siihen liittyvine esityksineen ja lausuntoi-

neen jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Li ittokokouksessa on varsinaisen jäsenen 

edustajalla yksi ääni vammaispalveluja tuottavien 

tai järjestävien työntekijöiden määrän alkavaa 

100-lukua kohti, kuitenkin enintään viisi ääntä. 

Jäsenen on ilmoitettava edellä mainittujen työn-

tekijöiden määrä liitolle viimeistään kolme viikkoa 

ennen liittokokousta. Muussa tapauksessa varsi-

naisen jäsenen edustajalla on yksi ääni.

Yhteisöjäsenellä,  kannatusjäsenellä ja kun-

niajäsenellä ei ole äänioikeutta. Kokousedustaja 
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voi käyttää vain yhden organisaation äänioikeutta. 

Äänioikeuden käyttäminen edellyttää, että varsinai-

nen jäsen on maksanut jäsenmaksunsa viimeistään 

kuukauden kuluttua sen erääntymisen jälkeen.

Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali 

ratkaistaan arvalla, muissa asioissa äänten men-

nessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen 

puheenjohtaja on yhtynyt.

Liittokokouksessa on liittovaltuuston ja liitto-

hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla sekä 

liiton toiminnanjohtajalla läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kehitysvammaliittoon työsuhteessa olevat henki-

löt eivät saa toimia kokousedustajina.

Liitto ei suorita liittokokousedustajille palkki-

oita eikä matkakustannusten korvausta.

Varsinaisessa liittokokouksessa

1. valitaan liittokokouksen puheenjohtaja ja muut 

tarvittavat kokousvirkailijat ja valiokunnat 

2. käsitellään neljän edellisen kalenterivuoden 

katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta 

3. käsitellään liiton strategia neljää seuraavaa 

kalenterivuotta varten ja päätetään 

liittovaltuuston ja liittohallituksen 

palkkioperusteista ja kulujen korvauksista

4. valitaan välittömästi liittokokouksen 

päättymisen jälkeen alkavaksi neljän 

vuoden toimikaudeksi, joka käsittää ajan 

seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen:

 � liittohallituksen puheenjohtaja, jota 

kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,

 � liittohallituksen muut jäsenet ja kolme 

yhteistä varajäsentä (ensimmäinen, toinen 

ja kolmas) seuraavaksi toimikaudeksi,

 � liittovaltuuston puheenjohtaja ja 

ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja 

sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Liittovaltuusto

9 § Liittovaltuuston toimikausi 
ja valtuutetut
Liittovaltuustoon kuuluu 24 jäsentä ja heidän hen-

kilökohtaiset varajäsenensä.

Liittovaltuuston jäsen ei voi olla liittohallituk-

sen jäsen. 

Liittohallituksen jäsenillä, liiton tilintarkasta-

jilla ja liiton toiminnanjohtajalla on liittovaltuuston 

kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Kullakin liittovaltuuston jäsenellä on kokouk-

sessa yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan 

vaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se mieli-

pide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähin-

tään neljätoista jäsentä on kokouksessa saapu-

villa. Liittovaltuuston kokoukseen voi osallistua 

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 

apuvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli liit-

tohallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja 

antanut ohjeet osallistumisesta.

10 § Liittovaltuuston kokoukset
Liittovaltuustolla on kaksi varsinaista kokousta. 

Kevätkokous pidetään liittohallituksen kutsusta 

joka vuosi viimeistään toukokuussa ja syyskokous 

viimeistään marraskuussa. 

Kutsu varsinaiseen liittovaltuuston kokoukseen 

on liittohallituksen lähetettävä liittovaltuuston 

jäsenen liitolle toimittamaan osoitteeseen viimeis-

tään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Ylimääräinen liittovaltuuston kokous kutsutaan 

koolle, jos liittovaltuusto tai liittohallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään puolet liittovaltuus-

ton jäsenistä sitä vaatii. Kutsu ylimääräisen kokouk-

seen on lähetettävä jäsenen liitolle ilmoittamaan 

osoitteeseen yhtä viikkoa ennen kokousta. 

Mikäli liittovaltuuston varsinainen jäsen estyy 

saapumasta kokoukseen, on hänen heti esteen 

ilmaannuttua ilmoitettava siitä varajäsenelleen ja 

liiton toimistoon. 

Asioista, jotka tahdotaan saada käsiteltäviksi 

liittovaltuuston kokouksessa, on tehtävä esitys 

perusteluineen liittohallitukselle ennen kokous-

vuoden maaliskuun 1. päivää ja syyskokouksen 

osalta ennen syyskuun 1. päivää.

Kokouksen esityslista esityksineen on liittohal-

lituksen lähetettävä liittovaltuuston jäsenen liitolle 

toimittamaan osoitteeseen viimeistään yhtä viikkoa 

ennen kokousta.

Liittovaltuuston kevätkokous
1. valitaan tarvittavat kokousvirkailijat 

2. esitetään liittohallituksen kertomus liiton 

toiminnasta edellisenä vuonna, edellisen 

vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
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sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

liittohallitukselle ja toimihenkilöille 

4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liittovaltuuston tehtävänä on ottaa toimeen ja siitä 

vapauttaa liiton toiminnanjohtaja.

Liittovaltuusto päättää liittohallituksen esityk-

sestä kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämi-

sestä tai liiton toiminnan kannalta huomattavan 

muun omaisuuden luovuttamisesta.

Liittovaltuuston syyskokous
1. valitaan tarvittavat kokousvirkailijat

2. hyväksytään seuraavan vuoden 

toimintasuunnitelma 

3. hyväksytään seuraavan vuoden 

talousarvio sekä jäsenmaksut 

4. määrätään tilintarkastajien palkkiot ja 

kulujen korvaukset seuraavalle tilikaudelle 

5. valitaan joko KHT-tilintarkastusyhteisö tai 

yksi tai kaksi varsinaista KHT- tilintarkastajaa 

ja valituille varsinaisille tilintarkastajille 

henkilökohtaiset varatilintarkastajat 

tarkastamaan seuraavan tilikauden 

kirjapidon tilinpäätöksen ja hallinnon. 

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liittovaltuuston ylimääräisessä kokouksessa käsi-

tellään kokouskutsussa mainitut asiat. 

Liittovaltuuston kokouksessa voidaan käsi-

tellä myös muita kuin kokouskutsussa mainittuja 

asioita,  jos vähintään kolme neljännestä läsnä 

olevista äänivaltaisista jäsenistä siihen suostuu, 

jollei yhdistyslaista johdu muuta.

Liittohallitus

11 § Liittohallituksen toimikausi, 
jäsenet, koolle kutsuminen, 
osallistuminen ja päätöksenteko
Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdek-

san muuta jäsentä sekä kolme yhteistä varajäsentä 

(ensimmäinen, toinen ja kolmas).

L i i t t o h a l l i t u s  v a l i t s e e  k e s k u u d e s t a a n 

varapuheenjohtajan.

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kut-

susta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja ja vähintään neljä liittohallituk-

sen jäsenistä on saapuvilla. 

Jokaiselle liittohallituksen jäsenellä on kokouk-

sessa yksi ääni. Liittohallituksen päätökseksi tulee 

se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänes-

tyksestä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 

ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa voit-

taa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 

Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja varapu-

heenjohtajilla sekä liiton toiminnanjohtajalla on liit-

tohallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Jos liittohallituksen puheenjohtaja tai jäsen eroaa 

tai pysyvästi estyy liittohallituksen jäsenyydestä, on 

liittovaltuuston seuraavassa kokouksessa valittava 

asianomaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hänen 

tilalleen uusi puheenjohtaja tai muu jäsen.

12 § Liittohallituksen kokous ja tehtävät
Liittohallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyk-

sen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdis-

tyksen asioita. Liittohallituksen on huolehdittava 

siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 

varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Liittohallituksen tehtävänä on:

1. valvoa liiton etuja ja oikeuksia sekä 

kantaa ja vastata liiton puolesta 

2. hoitaa ja vastata liiton varoista ja omaisuudesta 

3. laatia vuosittain ehdotukset liiton 

toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

4. laatia vuosittain kertomus liiton 

toiminnasta ja tilinpäätöksestä 

5. valmistella liittokokouksissa ja liittovaltuuston 

kokouksissa käsiteltävät asiat 

6. huolehtia liittokokousten ja liittovaltuuston 

kokousten päätösten toimeenpanosta 

7. asettaa tarpeelliset jaokset ja toimikunnat 

valmistelemaan liittohallituksen käsiteltäväksi 

tulevia asioita ja hoitamaan muita niille 

liittohallituksen määrääviä asioita 

8. ottaa toimeen ja siitä vapauttaa 

toiminnanjohtajaa lukuun ottamatta 

liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän 

palkkauksestaan, ellei liittohallitus ole 

delegoinut tehtävää toiminnanjohtajalle 

9. hoitaa muut liittoa koskevat asiat 

10. siltä osin kuin säännöissä ei ole muuta määrätty 

liittohallitus voi päättää liiton omaisuuden 

myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
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Liiton juoksevat asiat hoitaa liittohallituksen val-

vonnan alaisena liittovaltuuston valitsema liiton 

toiminnanjohtaja.

13 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat liittohallituksen puheen-

johtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä 

toiminnanjohtajan kanssa, tai joku edellä maini-

tuista yhdessä liittohallituksen siihen määräämän 

toimihenkilön kanssa. 

Liittohallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoitta-

maan liiton nimen yksin tai yhdessä toisen liittohal-

lituksen oikeuttaman henkilön kanssa.

14 § Tilinpäätös
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toi-

mintakertomus sekä muut tilintarkastuksessa tar-

vittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille 

viimeistään kuukautta ennen liittovaltuuston kevät-

kokousta. Tilintarkastajan on annettava kertomuk-

sensa liittohallitukselle viimeistään kaksi viikkoa 

ennen liittovaltuuston kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan 

tehdä liittokokouksessa. Päätöksen on tapahdut-

tava vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä 

annetuista äänistä.

16 § Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa 

peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidet-

tävässä liittokokouksessa. Kummassakin kokouk-

sessa on purkamisen puolesta annettava vähintään 

kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. 

Liiton purkautuessa ovat sen varat luovutettava 

sääntöjen 2 §:n tarkoituksen mukaisesti kehitys-

vammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, 

ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvit-

sevien ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallistumi-

sen edistämiseen Suomessa siten kuin jälkimmäinen 

liiton purkautumisesta päättänyt kokous lähemmin 

määrää. Samalla tavalla käytetään varat, jos liitto 

lakkautetaan.

Nämä säännöt on Kehitysvammaliiton liittokokous 

hyväksynyt kokouksessaan 27.9.2019 ja Patentti- ja 

rekisterihallitus 4.11.2019.
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