
 

 

KELAN AKAVALAISET ry 

 

 

 

SÄÄNNÖT (hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.5.2022) 

 

 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

 

Yhdistyksen nimi on Kelan Akavalaiset ry ja kotipaikka Helsinki. 

 

 

2 § Tarkoitus ja toimintatapa 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia AKAVAn jäsenliittojen jäsenten työpaikkayhdistyksenä. 

Yhdistys edistää paikallistason tiedonvälitystä sekä valvoo jäsenten työsuhteeseen liittyviä 

yleisiä sosiaalisia, oikeudellisia ja ammatillisia etuja. 

 

Yhdistys järjestää paikallisia tiedotustilaisuuksia ja koulutusta jäsenistölle sekä muita  

  AKAVAlaista yhteishenkeä luovia kurssi-, kulttuuri ja juhlatilaisuuksia. 

 

 

3 § Jäsenyys 

 

 Yhdistyksen jäsenyyteen ovat oikeutettuja kaikki Kansaneläkelaitoksessa työskentelevät 

johonkin AKAVAn jäsenliittoon kuuluvat henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset, jonka 

henkilöjäsenet kuuluvat AKAVAan. Henkilö, joka ei ole jonkin AKAVAn liiton jäsen ei voi 

kuulua yhdistykseen. Yhdistys voi periä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. 

 

 

4 § Hallinto 

 

 Yhdistyksen päätösvaltaa yhdistyslain ja näiden sääntöjen määrittämällä tavalla käyttää 

yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja 3–7 jäsentä, jotka mieluiten edustavat eri jäsenliittoja. 

 

 

5 § Vuosikokous   

 

Vuosikokous kokoontuu hallituksen kutsusta tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokous 

kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä hallituksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen 

ilmoitustaululla ja/tai sähköpostitse jäsenille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin. 

Kokouskutsun tulee olla nähtävillä tai olla lähetetty vähintään viisi työpäivää ennen kokousta. 

Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin 

päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana tai ennen kokousta. 

 

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen 

jäsenet sekä mahdolliset luottamusmiehet joka toinen vuosi. 

 

 



 

 

Vuosikokouksessa valitaan 1–2 tilintarkastajaa ja 1–2 varatilintarkastajaa tai 1–2 

toiminnantarkastajaa ja 1–2 varatoiminnantarkastajaa, päätetään tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

 

 Hallituksen sekä mahdollisten luottamusmiesten ja tarvittaessa pääluottamusmiehen 

toimikausi on kaksi vuotta. 

 

 Mikäli joku valituista henkilöistä on estynyt ottamaan osaa työskentelyyn tai eroaa, voidaan 

hänen tilalleen valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi henkilö. 

 

Mikäli jäsenistä vähintään 1/10 osa vaatii yhdistyksen ylimääräisen kokouksen 

koollekutsumista, on hallituksen välittömästi kutsuttava yhdistyksen kokous koolle. 

 

Vuosikokous päättää hallituksen esityksestä tulevasta toimintasuunnitelmasta ja 

taloussuunnitelmasta sekä edellisen toimintavuoden toimintakertomuksesta. Yhdistyksen 

tilikausi on kalenterivuosi. 

 

Yhdistys ei päätä työtaistelutoimenpiteistä, koska niiden osalta jäsenet noudattavat oman  

  ammattiliittonsa päätöksiä. 

 

 

6 § Hallituksen toiminta 

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. 

Kokouksesta on tiedotettava hallituksen jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja 

käsiteltäviksi aiotut asiat on ilmoitettava kokouskutsussa. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä, joista ainakin yhden on oltava joku 

puheenjohtajista, on paikalla.  

 

Asiat pyritään ratkaisemaan ilman äänestystä. Mikäli äänestystä tarvitaan, asiat ratkaistaan 

yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

 

 

7 § Hallituksen tehtävät    

 

1 toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi 

2 edustaa yhdistystä Kansaneläkelaitoksen neuvotteluissa ja toimielimissä 

3  hoitaa suhteita muihin paikallisiin yhdistyksiin 

4 kutsua yhdistyksen kokous ja valmistella käsiteltävät asiat 

5  toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset 

6 pitää jäsenluetteloa 

7 laatia toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle 

8 laatia toimintakertomus kuluneesta toimintavuodesta 

9 hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat 

 

 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

hallituksen jäsenen kanssa. 

 

 

 



 

 

9 § Sääntöjen muuttaminen 

 

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista tarvitaan vähintään 3/4 osaa  

  yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. 

 

 

10 § Yhdistyksen purkaminen 

 

 Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista vaaditaan 5/6 osaa yhdistyksen 

kokouksessa annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistyksen 

tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen 

tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 


