
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtuutetun tehtävät ja 
Kotiseutuliiton matkustussääntö 

 
 
 
 
 

Suomen Kotiseutuliitto  
on kotiseututyön keskusjärjestö ja  
Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö 
 
Suomen Kotiseutuliitto on vuonna 1949 perustettu valtakunnallinen kotiseututyön 
keskusjärjestö, jolla on yli 850 yhteisöjäsentä ja yli 220 henkilöjäsentä. Liitto on paikallisuuden 
puolestapuhuja, joka kehittää kotiseututyötä ja vaalii kulttuuriperintöä. Kotiseutuliitto on 
myös maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö. Kotiseutuliiton jäsenkentässä toimii yli 
150 000 kansalaista. 
 
Järjestönä liitto palvelee jäseniään ja kehittää jäsenistön toimintavalmiuksia. Työssään liitto 
myös vahvistaa kotiseututietoisuutta ja edistää moniarvoisuutta etenkin paikallisten ja 
alueellisten piirteiden pohjalta. 
 
Liitto kehittää monimuotoista kotiseutu- ja kulttuuriperintötyötä niin kaupungeissa, kunnissa 
kuin maakunnissa, tukee paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä 
vaikuttaa yhteiskunnan päätöksentekoon. 
 
 

Valtuuston ja hallituksen jäsenet yhteystietoineen 
sekä liiton henkilökunnan yhteystiedot ovat  
oheisessa HENKILÖHAKEMISTO-luettelossa. 

 
Kotiseutuliiton ajankohtaiset asiat ovat  

oheisessa vuosikertomuksessa sekä muussa aineistossa,  
liiton verkkosivuilla ja kuukausittaisessa Hilja-uutiskirjeessä. 

 
Facebookissa on liiton luottamushenkilöille ja henkilökunnalle  

oma suljettu Kotiseutuliittolaiset-ryhmä  
www.facebook.com/groups/kotiseutuliittolaiset 

 

http://www.facebook.com/groups/kotiseutuliittolaiset
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Valtuuston toiminta ja ehdokkaiden valinta 
 
 

Suomen Kotiseutuliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää liiton sääntöjen  
mukaisesti vuosikokous. Vuosikokous puolestaan valitsee strategista  
päätöksentekoa varten valtuuston. Valtuusto valitsee hallituksen sekä seuraa valittujen 
linjausten toteutumista ja hallituksen työskentelyä. 
 
 
Valtuustossa on vähintään yksi edustaja 
kaikista maakunnista. Lisäksi valtuustoon 
valitaan viisi asiantuntijajäsentä, jotka 
edustavat liiton toiminnan kannalta 
keskeisiä osaamisalueita.  
 
Valtuustossa on 30 jäsentä. Valtuuston 
puheenjohtajana toimii vuosikokouksen 
aina kaksivuotiskaudeksi valitsema henkilö, 
joka on samalla Kotiseutuliiton 
puheenjohtaja.  
 
Valtuutettu valitaan kaksivuotiskaudeksi, ja 
vakiintuneen käytännön mukaan 
kaksivuotiskausia suositellaan olevan 
vähintään kaksi ja korkeintaan kolme. 
Käytäntö ei koske asiantuntijajäseniä. 
Säännöt sinänsä eivät määritä 
valtuustokausien määrää. 
 
Valtuustoehdokkaan asettavat 
maakunnassa toimivat Suomen 
Kotiseutuliiton jäsenyhteisöt 
maakunnallisessa kokouksessa, jonka 
kutsuu koolle Kotiseutuliitto yhdessä 
kyseisen maakunnan liiton kanssa. 
 
Kokouksessa kullakin jäsenyhteisöllä on yksi 
ääni, jota käyttää jäsenyhteisön 
valtuuttama edustaja henkilökohtaisesti.  
 
Niissä maakunnissa, joista on useampia 
valtuustopaikkoja, noudatetaan 
vakiintunutta tapaa, jonka mukaan 
edustajat valitaan tasapuolisesti eri puolilta 
maakuntaa.  
 
Valtuuston vaalia varten liiton vuosikokous 
asettaa vaalivaliokunnan. Se valmistelee ja 
asettaa ehdolle liiton puheenjohtajan. 
Vaalivaliokunta tekee myös valtuutettujen 
vaalin ehdollepanon ennen vuosikokousta 

maakuntien vaalikokouksessa tekemien 
ehdotusten perusteella.  
 
Mikäli tällaista maakunnallista 
vaalikokousta ei jostain syystä ole pidetty, 
voi vaalivaliokunta itse asettaa ehdokkaan. 
Mikäli sääntöjen mukaisesti 
vuosikokoukselle on esitetty muita kuin 
maakunnallisissa kokouksissa valittuja 
ehdokkaita, valiokunta käsittelee nämä 
ehdotukset ehdollepanossaan. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaisesti 
maakunnallisen kokouksen tekemää 
ehdollepanoa on pidettävä muita 
ehdotuksia kannatettavampana. 
 
Valtuutetun kaksivuotiskausi alkaa 
välittömästi valintakokouksen jälkeen.  
 
 
Valtuustolla kaksi kokousta  
 
Kotiseutuliiton valtuusto kokoontuu 
sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa: 
kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokous 
pidetään sillä paikkakunnalla, missä 
pidetään siitä seuraavana vuonna 
vuosikokous, eli myös Valtakunnalliset 
kotiseutupäivät. Koronapandemian aikaan 
kokoukset on järjestetty verkossa. 
 
Tänä vuonna syyskokous pidetään  
26.-27.11.2021 Rovaniemellä (normaalisti 
syyskokous pidetään Helsingissä). 
 
Kevätkokous pidetään toukokuussa 2022 
Kotkassa. 
 

kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-
organisaatio/ 

 
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/
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Suomen Kotiseutuliiton valtuutetun tehtävät 
  
Valtuusto valitsee hallituksen sekä seuraa valittujen linjausten toteutumista ja hallituksen 
työskentelyä. Tämän tehtävän lisäksi valtuutettu on maakunnassaan toimivien Suomen 
Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten edustaja liiton hallintoon ja samalla liiton hallinnon 
edustaja maakuntansa jäsenyhdistyksiin päin. Valtuutettu saa liiton toimistolta listan oman 
alueensa jäsenyhteisöistä yhteystietoineen.  
 
 

• VALTUUTETTU  EDUSTAA  KOTISEUTULIITTOA 
Valtuutetun on hyvä seurata liiton toimintaa niin, että hän voi tarvittaessa toimia liiton 
edustajana niin jäsenkentässä kuin muutoinkin maakunnassaan. Valtuutettu myös usein 
edustaa liittoa jäsenyhteisöjen onnittelutilaisuuksissa. Valtuutetun kannattaa myös 
osallistua liiton järjestämiin maakunnallisiin ja alueellisiin kokouksiin ja tapahtumiin. 

 
• VALTUUTETTU  ON  KOTISEUTULIITON  ÄÄNI   

Valtuutettu pitää mahdollisuuksiensa mukaan yhteyttä maakuntansa jäsenyhteisöihin 
ja välittää jäsenille tietoa liitosta ja sen toiminnasta, kuten strategiasta, julkaisuista, 
koulutuksista ja muista jäseneduista ja -palveluista sekä toiminnan päälinjoista. Tietoa 
saa liiton toimistosta sekä liiton viestintää ja julkaisuja seuraamalla. Valtuutetun 
toivotaan myös markkinoivan liiton jäsenyyttä niille kotiseututyötä tekeville yhteisöille, 
jotka vielä eivät ole liiton jäseniä. Aineistoa ja lisätietoa saa liiton toimistosta. 

 
• VALTUUTETTU  ON  KENTÄN  ÄÄNI  

Valtuutetun toivotaan välittävän liiton johdolle (valtuuston puheenjohtajat, hallitus 
sekä toiminnanjohtaja ja järjestöpäällikkö) kentän näkemyksiä liiton toiminnasta ja sen 
kehittämisestä sekä toiveita jäsenpalveluista ja -koulutuksista. 
 

• VALTUUTETTU  SEURAA  ALAA  JA  OSALLISTUU  KESKUSTELUUN 
 Valtuutettu seuraa mahdollisuuksiensa mukaan maakunnassaan ja valtakunnallisesti 

käytävää kotiseutukeskustelua ja voi tarvittaessa osallistua siihen liiton äänen 
käyttäjänä; liiton näkemyksistä saa tietoa kokouksissa, liiton toimistosta ja 
kokouspöytäkirjoista, jotka ovat liiton verkkosivuilla. 

 
• VALTUUTETTU  RAPORTOI  KOTISEUTULIITTOON 

Valtuutetun toivotaan kertovan sähköpostitse liiton toimistoon niistä tilaisuuksista ja 
tapahtumista, joissa hän on esiintynyt liiton edustajana (katso myös kohta 
matkustussääntö). Toimistoon kootaan myös valtuutettujen pitämiä puheita. Lisäksi 
kaikista em. kohtiin liittyvistä asioista valtuutetun toivotaan erikseen kertovan liiton 
toiminnanjohtajalle. 

 
Viime vuosina valtuutettujen osallistamista edunvalvontaan ja vaikuttamiseen on lisätty:  
aina kun mahdollista valtuutetut voivat ottaa kantaa Kotiseutuliiton saamiin lausuntopyyntöihin 
ja annettaviin lausuntoihin. Kotiseutuliitto antaa kaikki lausunnot hallituksen nimissä. 
 
Suomen Kotiseutuliiton säännöt ym. ajankohtaisia asiakirjoja: kotiseutuliitto.fi/jarjesto 
 
Kotiseutuliiton vuosikokouksen kokousasiakirjat:  
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu 
 
 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/kokousasiakirjat-ja-kokousaikataulu/
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Suomen Kotiseutuliiton matkustussääntö
 

Kotiseutuliitto soveltaa alla mainituin poikkeuksin valtion matkustussääntöä 
luottamushenkilöön silloin, kun tämä toimii liiton edustajana. Matkamääräyksenä toimii 
liiton toimistosta lähetetty kokouskutsu. 
 
 
Luottamushenkilölle ei makseta 
palkkiota, päivärahaa eikä 
ateriakorvauksia. Kotiseutuliitto ei 
vakuuta luottamushenkilöitä, vaan nämä 
toimivat omalla vapaa-ajallaan ja oman 
vakuutuksensa piirissä. 
 
Matkalasku on toimitettava liiton 
toimistoon viimeistään kahden 
kuukauden kuluttua matkasta. 
Loppuvuoden matkalaskut on 
toimitettava liittoon vuosittain 14.12. 
mennessä. Aikavälille 15.12.-31.12. 
ajoittuvasta matkasta on lasku esitettävä 
ennen seuraavan tammikuun loppua. 
Matkalasku tehdään liiton vahvistetulle 
lomakkeelle ja siihen on liitettävä 
alkuperäiset tositteet kustannuksista. 
 
Mikäli luottamushenkilö on kutsuttuna 
toisen osapuolen järjestämään 
tilaisuuteen tai vastaavaan ja edustaa 
täällä liittoa, on pyrittävä siihen, että 
kustannukset korvaa kutsuja. 
Neuvottelu hoidetaan tarvittaessa liiton 
toimistosta. 
 
Luottamushenkilön osallistumisesta 
luottamustehtävänsä tavanomaiseen 
hoitoon noudatetaan valtion 
matkustussääntöä tässä mainituin 
sovellutuksin. Tavanomaisella hoidolla 
tarkoitetaan osallistumista liiton 
valtuuston, hallituksen, jaostojen, 
neuvottelukuntien ja eri työryhmien 
kokouksiin ja tilaisuuksiin. Tavanomainen 
hoito koskee myös osallistumista eri 
ulkopuolisiin työryhmiin. 
Matkamääräyksenä toimii liiton 
toimistosta lähetetty kokouskutsu. 
 

Matkajärjestelyt on sovittava etukäteen 
ja hyväksytettävä toiminnanjohtajalla. 
Muussa tapauksessa liitto ei välttämättä 
korvaa kuluja. 
 
Matka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja 
vähin kokonaiskustannuksin kuin 
mahdollista, ottaen huomioon matkan ja 
tehtävien tarkoituksenmukaisen ja 
turvallisen suorittamisen.  
 
Matka on tehtävä julkisia kulkuvälineitä 
käyttäen ja niissä kaikkia mahdollisia 
alennusmahdollisuuksia hyödyntäen. 
Mikäli tähän halutaan poikkeus, on 
asiasta sovittava etukäteen 
toiminnanjohtajan kanssa. 
 
Luottamushenkilöllä on oikeus oman 
auton käyttökorvaukseen silloin, kun se 
käytännön syistä on välttämätöntä ja 
asiasta on sovittu erikseen. Auton 
käytöstä korvataan tuolloin 60 % valtion 
matkustussäännön mukaisesta 
kilometrikorvauksesta. 
 
Lentokoneen käyttö matkoihin on 
perusteltava erikseen. 
 
Yöpymiset hotelleissa varataan liiton 
toimistosta käsin. Mikäli tähän halutaan 
poikkeus, on asiasta sovittava etukäteen 
toiminnanjohtajan kanssa.  
 
Kaikessa matkustamisessa on pyrittävä 
energiaa säästäviin ratkaisuihin. 
 
Matkalaskulomake ja matkustussääntö:  
kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-

organisaatio/valtuusto 

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/valtuusto/
https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/valtuusto/

