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Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry 

SÄÄNNÖT 
(Uudistettu 5.10.2012, PRH Dnro 2012/000386Y) 

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 

Yhdistyksen nimi on Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry, Föreningen för forskning och 

utvecklandet av rehabilitering KUTKE rf. Epävirallinen englanninkielinen nimi on Society for Rehabilitation 

Research and Development KUTKE. 

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

1 edistää vammaisten, vajaakuntoisten ja ikääntyvien henkilöidenkuntoutumista palvelujärjestelmiä 

kehittämällä 

2 kehittää yhteistyötä kuntoutuksessa 

3 toimia asiantuntija- ja yhteistyöelimenä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyössä 

4 edistää monitieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  

1 tekee esityksiä ja aloitteita 

2 tiedottaa kuntoutuksesta asiantuntijoille, viranomaisille ja asiakkaille 

3 järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia 

4 harjoittaa julkaisutoimintaa 

5 toimii kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia sekä hankkia varoja keräyksillä ja arpajaisilla. 

3 § JÄSENET 

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen 

tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 

henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Saavutetut jäsenoikeudet 

säilyvät. 

4 §  

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 

tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 

on muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 

laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
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5 § JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen 

kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita 

jäsenmaksua. Myöskään eläkkeellä olevat yhdistyksen jäsenet eivät suorita jäsenmaksua. 

6 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta 

varsinaista jäsentä sekä kuusi henkilökohtaista varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, 

rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 

katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Etäosallistuminen hallituksen kokoukseen on mahdollista postitse tai tietoliikenneyhteyden välityksellä, 

mikäli se kokouskutsussa mainitaan. 

Hallituksen tehtävänä on yhdistyksen asioita hoitavana ja toimintaa johtavana elimenä 

1 edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset 

2 pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä 

3 päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden ansio- ja kunniamerkkien esittämisestä 

4 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

5 hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös 

tehdään määräaikaisesti 

6 laatia yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta ja 

toimittaa kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta 

toiminnantarkastajien lausuntoineen 

7 laatia yhdistyksen syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys seuraavaa kalenterivuotta 

varten 

8 valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan ja ottaa sihteeri sekä rahastonhoitaja 

vuodeksi kerrallaan 

9 asettaa tarpeellisiksi katsomansa työryhmät ja toimikunnat 

10 valita tarvittavat edustajat yhteistyöelimiin ja kokouksiin 

11 huolehtia ja vastata yhdistyksen muiden asioiden hoitamisesta lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen 

kokouksen päätösten mukaisesti. 

7 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 

kaksi yhdessä. 
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8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille 

viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 

viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi - toukokuussa ja syyskokous syys - joulukuussa hallituksen 

määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 

aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden 

kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi 

ääni. Kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 

kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 

ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 

jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 kokouksen avaus 

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

tilivelvollisille 

7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1 kokouksen avaus 

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 

ääntenlaskijaa 

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle 

kalenterivuodelle 

6 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
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7 valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

8 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun. 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 

purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 

sen varat samaan tarkoitukseen. 


