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1. Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka 
on Jyväskylän kaupunki. 

 
2. Yhdistyksen tehtävänä on edistää ja tukea Keski-Suomen sosiaalialan kehittämistä yhdessä kuntien, 

korkeakoulujen, oppilaitosten sekä alan järjestöjen ja yritysten kanssa. Tehtäviensä toteuttamiseksi yhdistys 
ylläpitää alueellaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusta, joka huolehtii alueellaan sosiaalialan 

osaamiskeskuksista säädetyssä laissa (laki 13.12.2001/1230) ja asetuksessa määritellyissä tehtävistä.  
 

Yhdistys toteuttaa: 
 

(1) sosiaalialan kokeilu-, tutkimus-, julkaisu-, tiedotus- ja kehittämistoimintaa,  
(2) sosiaalialan koulutusta, 

(3) sosiaalialan perus- ja erityisosaamiseen liittyvää konsultointi-, neuvonta-, ohjaus-, palvelu- yms. 
toimintaa, 

(4) kunnallisten organisaatioiden, tutkimuksen, koulutuksen sekä järjestöjen ja yritysten 
yhteistoimintaa ja uusien toiminta- ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja koordinointia. 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. 

 
3. Yhdistyksen jäseniksi pääsevät sen hallituksen hyväksymisen perusteella oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka 

hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen. 
 

4. Jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. 
 

5. Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, jossa kullakin jäsenyhteisöllä on yksi ääni. 
 

6. Yhdistyksen asioita ja hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 
4-12 jäsentä. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan 

varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
vuotta.  

 
Hallitus päättää yhdistyksen sihteerityön ja taloudenhoidon järjestämisestä. Hallitus hyväksyy yhdistykselle 

talous- ja hallintosäännön, jonka kautta se voi siirtää päätetyllä tavalla toimivaltaansa yhdistyksen vakituisille 
toimihenkilöille. 

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

mukaanluettuna on läsnä. Jos äänestyksessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, ja 
henkilövaaleissa arpa. 

 
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sosiaalialan 

osaamiskeskuksen johtaja tai hallituksen määräämä muu sosiaalialan osaamiskeskuksen työntekijä yksin.  



 

8. Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi 
varatilintarkastaja, joiden tulee olla auktorisoituja tilintarkastajia. 

 
9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja 

hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen 
vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 

kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 
 

10. Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä 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 tilintarkastajien lausunto 
(6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 

vastuuvelvollisille 
(7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 

(8) Päätetään hallituksen jäsenmäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
sääntöjen määräämällä tavalla joka toinen vuosi 
(9) Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 
(10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
11. Vuosikokoukseen ja muihin yhdistyksen kokouksiin toimitetaan kutsu vähintään 14 vuorokautta ennen 

kokousta kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kullekin jäsenelle. 
 

12. Näiden sääntöjen muuttamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota kannattaa vähintään ¾ 
annetuista äänistä. 

 
13. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään viimeisen kokouksen 

määräämällä tavalla sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa vastaavaan tarkoitukseen. 
 

14. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia. 
 

 


