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TEHYN SÄÄNNÖT

1§
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Tehy ry, ruotsiksi Tehy rf. Liiton epävirallinen englanninkielinen nimi on
The Union of Health and Social Care Professionals Tehy. Jäljempänä näissä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto ja sen 8 §:ssä mainituista jäsenyhdistyksistä nimitystä
ammattiosasto.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.
2§
LIITON TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on koota terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon
suorittaneet sekä em. ammatteihin opiskelevat henkilöt yhteiseen järjestöön ja toimia heidän
ammatillisena etujärjestönään sekä edistää heidän keskinäistä yhteenkuuluvuuttaan.
Liiton tarkoituksena on valvoa ja parantaa edellä 1 momentissa mainittujen henkilöiden yleistä
taloudellista asemaa ja palvelussuhteen ehtoja sekä ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja,
toimia työolosuhteiden kehittämiseksi ja osallistua koulutuksen, ammattitaidon sekä terveyden- ja
sosiaalihuollon kehittämiseen.
3§
LIITON TEHTÄVÄT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1

ohjaa ja tukee ammattiosastojen ja jäsenenä olevan opiskelijayhdistyksen toimintaa

2

neuvottelee ja solmii sopimuksia

3

tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja

4

järjestää kokouksia ja kursseja sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia

5

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

6

ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä osallistuu alan kansainväliseen
toimintaan.
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4§
LIITON TOIMINNAN EDELLYTYKSET
Toimintansa tukemiseksi liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna
toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa 2 §:ssä mainittua
tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista liiketoimintaa. Liitto voi hankkia ja omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
5§
LIITTYMINEN TOISIIN JÄRJESTÖIHIN
Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja yhteenliittymiin, joihin
kuuluminen edistää liiton tarkoitusperien toteumista. Päätöksen liittymisestä tekee valtuusto.
Päätös liittymisestä ammatilliseen keskusjärjestöön tai eroamisesta siitä edellyttää, että sen
puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
6§
KIELI
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
7§
SITOUTUMATTOMUUS
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
8§
LIITON JÄSENET
Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat päästä rekisteröidyt ammattiosastot. Ammattiosastojen
jäsenten on oltava terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneita.
Liiton yhteistyöjäseniä ovat Suomen Bioanalyytikkoliitto ry, Suomen Ensihoitoalan Liitto ry,
Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry, Suomen Lastenhoitoalan liitto ry, Suomen
Mielenterveyshoitoalan Liitto ry, Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Suomen sairaanhoitajaliitto ry Finlands sjuksköterskeförbund rf sekä Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry.
Tehyn jäsenenä on myös terveydenhuollon tai terveyden- ja sosiaalihuollon ammattiin
opiskelevien henkilöiden muodostama rekisteröity yhdistys.
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9§
LIITTYMINEN LIITTOON
Jäseneksi haluavan on tehtävä liittymisanomus kirjallisesti hallitukselle.
Ammattiosaston hyväksymisestä jäseneksi päättää hallitus. Ammattiosaston on liitettävä
anomukseen ammattiosaston säännöt, ilmoitus jäsenmäärästä, selvitys ammattiosaston
toimihenkilöistä sekä jäljennös perustamisasiakirjasta.
Muiden jäsenten hyväksymisestä päättää valtuusto hallituksen esityksestä. Päätös edellyttää,
että sen puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle.
10 §
JÄSENTEN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET
Jäseneksi hyväksytyn tulee toimia liiton sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa
valtuuston ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään liiton tarkoitusperiä.
Ammattiosaston jäsenet suorittavat liitolle liittomaksun 21 §:n mukaisesti.
Yhteistyöjäsenellä ei ole äänivaltaa eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhteistyöjäsenellä on oikeus lähettää valtuuston kokoukseen yksi edustaja, jolla on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistyöjäsenellä on oikeus tehdä esityksiä valtuustolle. Yhteistyöjäsenen
edustajan on oltava Tehyn ammattiosaston jäsen.
Jäsenenä olevalla opiskelijayhdistyksellä ei ole äänivaltaa eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. Sillä on
oikeus lähettää valtuuston kokoukseen yksi edustaja, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Edustajan on oltava opiskelijayhdistyksen jäsen.
Hallituksen jäsenillä ja liiton toimihenkilöillä on valtuuston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
11 §
AMMATTIOSASTON ERITYISET VELVOLLISUUDET
Ammattiosaston tulee näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi
lähettää liitolle toiminta- ja talouskertomuksensa edelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston
varsinaisen kokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä
-

avustaa liittoa tilastojen ja tietojen keräämisessä

-

varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston kokouksissa
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-

huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot
saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden
ja jäsenten nimen- ja osoitteen- ym. muutokset

-

vastata ammattiosaston tukitoimiorganisaatiosta

-

erottaa jäsen, joka ei enää täytä laissa, näissä säännöissä tai ammattiosaston säännöissä
määrättyjä jäsenyyden ehtoja tai toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tarkoitusperiä

-

valvoa, että ammattiosaston jäsenet suorittavat liittomaksun valtuuston päätöksen mukaisesti.

12 §
AMMATTIOSASTON EROAMINEN LIITOSTA
Jos ammattiosasto haluaa erota liitosta, eroaminen on käsiteltävä ammattiosaston kokouksessa.
Eroamispäätökseen vaaditaan, että sen puolesta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä. Liitosta eroamisesta on ammattiosaston ilmoitettava kirjallisesti päätöksen
tehneen kokouksen pöytäkirjanotteella liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
valtuuston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet liittoa kohtaan päättyvät eroamisvuoden viimeisenä päivänä.
13 §
JÄSENEN EROTTAMINEN
Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa liitossa.
Liitolla on oikeus erottaa ammattiosasto, jos se:
1

on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se liittoon liittymällä on sitoutunut;

2

on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa;

3

ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja; tai

4

jättää erottamatta jäsenensä, joka ei täytä laissa, liiton säännöissä tai ammattiosaston
säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja tai toimii huomattavassa määrin vastoin liiton
tarkoitusperiä.

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava tilaisuus antaa selvitys. Erottamisesta
päättää valtuuston kokous.
Erottamismenettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös yhteistyöjäseniin ja jäsenenä olevaan
opiskelijayhdistykseen.
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14 §
AMMATTIOSASTON SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt. Hallitus voi erityisestä syystä myöntää
ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä.
15 §
ESITYKSET LIITOLLE
Mikäli valtuuston jäsenet, ammattiosastot tai yhteistyöjäsenet haluavat tehdä esityksiä liitolle,
niiden tulee toimittaa esityksensä hallitukselle. Hallituksen tulee lausuntoineen ottaa asia
valtuuston esityslistalle, mikäli asiasta päättäminen ei kuulu sen toimivaltaan.
16 §
LIITON TOIMIELIMET
Liiton päätäntävaltaa käyttää valtuusto. Toimeenpanevana elimenä on hallitus.
17 §
VALTUUSTON VAALI
Valtuusto valitaan liittoäänestyksellä joka neljäs vuosi suoritettavalla vaalilla postitse ja/tai
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Vaali on pidettävä vaalivuoden
lokakuun loppuun mennessä. Vaalin tulos on vahvistettava vaalivuoden marraskuun 15. päivään
mennessä. Valtuuston vaalin vaalipiirinä on koko maa. Valtuustoon valitaan yhteensä 83 jäsentä.
Vaaleista annetaan tarkemmat määräykset äänestys- ja vaalijärjestyksessä. Hallitus päättää vaalin
tarkemmasta toimittamistavasta.
Vaaliajasta on hallituksen nimeämän keskusvaalilautakunnan ilmoitettava ammattiosastoille
viimeistään vaalivuoden maaliskuun aikana.
Vaalikelpoinen ja äänioikeutettu valtuuston vaalissa on liiton ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia
edeltäneen vuoden lopussa sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja ja jonka ammattiosasto
on hyväksynyt jäseneksi vaalivuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Valtuutettujen vaali toimitetaan suhteellisena vaalina. Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja,
jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Ääni annetaan ehdokkaalle.
Valtuuston jäsenille valitaan varajäsenet siten, että samassa vaalirenkaassa tai vaaliliitossa
seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas on varajäsen. Mikäli samassa vaaliliitossa
ei ole enää ehdokkaita, valitaan se ehdokas, jolla vaaleissa valittujen jälkeen on suurin vertausluku.
Valtuuston varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä.
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18 §
VALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Valtuuston järjestäytymiskokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaalin tuloksen
vahvistamisesta.
Valtuuston järjestäytymiskokoukseen kutsutaan valitut uudet valtuuston jäsenet, ei toimikauden
päättäviä jäseniä.
Liiton puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen varapuheenjohtaja tai
hänenkin estyneenä ollessaan toinen varapuheenjohtaja avaa valtuuston järjestäytymiskokouksen
ja johtaa siinä puhetta, kunnes kokous on järjestäytynyt.
Valtuuston järjestäytymiskokouksessa
1

valitaan järjestäytymiskokoukselle puheenjohtaja ja yksi tai useampi varapuheenjohtaja.
Mitä näissä säännöissä on määrätty valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
kelpoisuudesta, ei sovelleta järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajaan

2

arvioidaan hallituksen laatiman kertomuksen perusteella asetettujen toimintatavoitteiden
saavuttamista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta kuluneen valtuustokauden
aikana sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta

3

vahvistetaan liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

4

valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi sekä 1. ja
2. varapuheenjohtaja seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

5

valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi

6

valitaan valtuutettujen joukosta valtuuston puheenjohtaja sekä 1. ja 2.
varapuheenjohtaja

7

järjestäytymiskokouksessa pidettyjen vaalien jälkeen todetaan valtuuston kokoonpano

8

päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
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19 §
VALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSESSA TOIMITETTAVAT VAALIT
Liiton puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Puheenjohtajien vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Jos puheenjohtajan vaalissa joku saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut
valituksi. Ellei kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys.
Ellei toisessakaan äänestyksessä kukaan ehdokas ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
suoritetaan kolmas äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan
kesken. Jos toisessa äänestyksessä on tarpeen selvittää, ketkä yhtä paljon ääniä saaneista
pääsevät kolmannelle kierrokselle, ratkaistaan asia arvalla. Jos äänet jakautuvat kolmannessa
äänestyksessä tasan, vaalin ratkaisee arpa.
Molemmat varapuheenjohtajat valitaan samanaikaisesti vaalissa, jossa jokainen saa äänestää
yhtä ehdokasta. Kaksi vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta tulee valituksi, eniten ääniä
saanut ensimmäiseksi ja toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varapuheenjohtajaksi. Jos äänet
jakautuvat äänestyksessä tasan, vaalin ratkaisee arpa.
Jos puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista eroaa kesken toimikauden tai on
pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, valtuustolla on oikeus varsinaisessa kokouksessaan
valita uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Vaalista on
ilmoitettava kokouskutsussa.
Valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan valinta
Valtuuston puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalissa noudatetaan samaa
menettelyä kuin liiton puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalissa.
Hallituksen valinta
Hallituksen valinnasta on määräykset 25 §:ssä.
20 §
VALTUUSTON TOIMIAIKA
Valtuuston toimikausi alkaa välittömästi valtuuston järjestäytymiskokouksen avauksesta ja
kestää seuraavan valtuuston järjestäytymiskokouksen avaukseen asti.
Mikäli valtuuston jäsen on estynyt saapumasta johonkin valtuuston kokoukseen, kutsutaan
hänen tilalleen 17 §:ssä mainitulla tavalla määräytyvä varajäsen.
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Valtuuston puheenjohtajan tulee kokouksen alussa todeta ilmoitetut esteet ja paikalle
saapuneiden jäsenten puhe- ja äänivalta.
Mikäli valtuuston jäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai mikäli valtuuston jäsenen paikka
esteen johdosta tulee pysyvästi avoimeksi, valtuuston tulee hallituksen esityksestä kutsua
17 §:ssä mainitulla tavalla valittu varajäsen edellä mainitun jäsenen tilalle toimikauden
loppuun asti.
21 §
VALTUUSTON VARSINAISET KOKOUKSET
Valtuuston varsinaiset kokoukset ovat kahden kuukauden sisällä vaalin tuloksen vahvistamisesta
pidettävä järjestäytymiskokous, huhti- kesäkuussa pidettävä kevätkokous ja marras- joulukuussa
pidettävä syyskokous. Kokousten ajan ja paikan määrää hallitus.
Valtuuston kevätkokouksessa
-

-

arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan
taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi
antaa aihetta
käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta

Valtuuston syyskokouksessa
-

asetetaan tavoitteet seuraavaa toimintavuotta varten

-

määrätään ammattiosastojen jäsenten liittomaksun suuruudesta kuitenkin siten,

-

että liiton kunniapuheenjohtaja sekä kunniajäsenet eivät ole velvollisia suorittamaan
em. liittomaksua

-

valtuustolla on oikeus päättää, että ne ammattiosastojen jäsenet, jotka ovat poissa
ansiotyöstä esimerkiksi työttömyyden, asevelvollisuuden, siviilipalvelun ja työkyvyttömyyden tai vastaavan syyn vuoksi, maksavat alennettua liittomaksua tai ettei
ko. jäseniltä peritä liittomaksua

-

vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio perusteluineen

-

valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa, joiden kummankin tulee olla
KHT-tutkinnon suorittaneita tai tilintarkastusyhteisö, sekä näille varamiehet

Tehyn säännöt hyväksytty valtuuston kokouksessa 1.12.2016
PRH:n ennakkotarkastamat 10.11.2016

8(13)

Tehy ry
Tehyn
Valtuuston syyskokous 30.11.-1.12.2016

säännöt
V4/2016

Liite 10.a

Valtuusto voi päättää liiton kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Valtuuston kokouksessa päätetään äänestys- ja vaalijärjestyksestä.
Valtuusto valitsee lisäksi edustajat keskusjärjestön ja neuvottelujärjestöjen päättäviin ja
toimeenpaneviin elimiin.
22 §
VALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään, jos valtuusto, hallitus tai 1/5 valtuuston jäsenistä
katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuuston ylimääräinen kokous pidetään myös, jos 1/10 liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.
Hallituksen päätöksellä voi valtuuston ylimääräiseen kokoukseen etäosallistua kokouksen
aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen
mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.
23 §
KUTSU VALTUUSTON KOKOUKSEEN
Valtuuston kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 30 päivää ja esityslista,
jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat vähintään 14 päivää ennen varsinaista valtuuston
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen ylimääräistä
valtuuston kokousta jokaiselle valtuuston jäsenelle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus.
Kiireellisissä tapauksissa voidaan valtuuston ylimääräinen kokous kutsua koolle edellä mainituin
tavoin kolme päivää ennen kokousta. Kiireellisyyden arvioi hallitus.
24 §
ASIOIDEN KÄSITTELY VALTUUSTOSSA
Valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen varapuheenjohtaja
tai hänenkin estyneenä ollessaan toinen varapuheenjohtaja avaa kokouksen ja johtaa siinä
puhetta.
Valtuuston kokouksessa on kullakin valtuuston jäsenellä yksi ääni. Valtuusto on päätösvaltainen,
kun paikalla on vähintään 42 valtuutettua, joista ainakin yksi on puheenjohtajistoon kuuluva.
Valtuuston päätökseksi tulee asiaäänestyksessä mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet
annetuista äänistä, jollei näissä säännöissä päätös edellytä suurempaa äänten enemmistöä.
Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.
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Mikäli vaalissa valittavia on yksi, valituksi tulee se ehdokas, joka saa enemmän kuin
puolet kokouksessa annetuista äänistä. Vaalin osalta noudatetaan 19 §:n määräyksiä.
Mikäli vaalissa valittavia on useampia kuin yksi, noudatetaan soveltuvin osin 17 §:ssä
mainittua vaalitapaa. Vaalissa on mahdollista käyttää vaaliliittoja ja renkaita.
25 §
HALLITUS
Hallitus johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä valtuuston antamien ohjeiden ja
päätösten mukaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 12
varsinaista ja 12 näiden henkilökohtaista varajäsentä.
Liiton puheenjohtajat valitaan niin kuin 19 §:ssä on määrätty.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan noudattaen soveltuvin osin samaa suhteellista
vaalitapaa kuin mitä 17 §:ssä on määrätty.
Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi alkaa valtuuston järjestäytymiskokouksen
päättymisestä ja kestään seuraavan järjestäytymiskokouksen päättymiseen asti.
Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa ennen kokousta olevansa estynyt saapumasta johonkin
hallituksen kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan tulee
kokouksen alussa todeta ilmoitetut esteet ja paikalle saapuneiden jäsenten puhe- ja äänivalta.
Mikäli hallituksen jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai mikäli hallituksen jäsenen
tai varajäsenen paikka esteen johdosta tulee pysyvästi avoimeksi, hallituksen tulee kutsua sääntöjen
17 §:ssä mainitulla tavalla valittu varajäsen edellä mainitun jäsenen tilalle toimikauden loppuun asti.
26 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on:
1

kutsua koolle valtuuston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat

2

panna toimeen valtuuston kokousten päätökset

3

edustaa liittoa

4

hoitaa taloudellisesti liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös
tehdään määräaikana
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5

päättää liiton irtaimen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

6

pitää luetteloa liiton jäsenistä ja ammattiosastojen jäsenistä

7

ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä valvoa heidän toimintaansa

8

ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi

9

valmistella liiton ehdotukset virka- ja työehtojen parantamiseksi, toimia näiden
ehdotusten toteuttamiseksi ja valvoa tehtyjen sopimusten noudattamista

10

valvoa ja kehittää ammattiosastojen jäsenten ammatillista asemaa tekemällä esityksiä
viranomaisille, antamalla lausuntoja sekä käymällä neuvotteluja viranomaisten kanssa.

27 §
HALLITUKSEN KOKOUKSET JA ASIOIDEN KÄSITTELY NIISSÄ
Hallitus kokoontuu liiton puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan
ensimmäisen varapuheenjohtajan tai hänenkin estyneenä tai esteellisenä ollessaan toisen
varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli hallitus on niin päättänyt.
Hallitus on päätösvaltainen, kun liiton puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja
sekä vähintään seitsemän muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Päätösvaltaisuus edellyttää lisäksi,
että kokouksessa läsnä olevista jäsenistä yli puolet on varsinaisia jäseniä.
Mikäli kaikki kolme puheenjohtajaa ovat esteellisiä, hallitus valitsee keskuudestaan kokoukselle
puheenjohtajan, jolloin kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää, että paikalla on kokouksessa
valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään 7 jäsentä ja että yli puolet näistä on varsinaisia jäseniä.
Hallituksen asiapäätökset tehdään siten, että päätökseksi tulee se esitys, jonka puolesta on
annettu yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi
tulee se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa noudatetaan 24 §:n
3 ja 4 momentteja.
28 §
TYÖVALIOKUNTA
Hallitus valitsee keskuudestaan 3-5 -jäsenisen työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella
hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita sekä hoitaa juoksevia asioita.
29 §
TOIMIKUNNAT
Hallitus voi nimetä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.
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30 §
KELPOISUUS LIITON LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN
Liiton luottamustehtävään voidaan valita liiton ammattiosaston jäsen tai liiton toimihenkilö.
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti, ellei hänen jäsenyytensä
sitä ennen lakkaa tai palvelussuhteensa liittoon pääty.
Liiton puheenjohtajien, valtuutettujen ja hallituksen jäsenten on oltava näiden sääntöjen
17 §:ssä mainitulla tavalla vaalikelpoisia jäseniä. Heidän toimikaudestaan on erilliset määräykset.
Mikäli valtuuston jäsen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, hallituksen varapuheenjohtajaksi
tai hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, hänen katsotaan luopuneen valtuuston jäsenen asemasta.
Hallituksen varajäsen ei samanaikaisesti voi olla valtuuston puheenjohtaja eikä valtuuston
varapuheenjohtaja.
31
JÄSENÄÄNESTYS
Milloin ilmenee asioita, joiden ratkaisu vaatii jäsenistön mielipiteen selville saamista, valtuusto
voi panna toimeen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen. Jäsenäänestys toimitetaan hallituksen
määräämänä aikana valtuuston vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Jäsenäänestyksen tapahduttua
valtuusto päättää niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä.
32 §
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOMAKSU
Niiltä ammattiosaston jäseniltä, jotka eivät osallistu työtaisteluun, voidaan periä ylimääräinen
liittomaksu.
Ylimääräisen liittomaksun laiminlyömisestä ovat voimassa samat jäsenoikeutta rajoittavat
seuraukset kuin varsinaisen liittomaksun laiminlyömisestä. Ylimääräisestä liittomaksusta, joka
ei saa olla varsinaista liittomaksua suurempi, päättää valtuuston kokous.
33 §
TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi
tilintarkastajille ennen maaliskuun 31. päivää.
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34 §
NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja aina
kaksi yhdessä tai kukin heistä yhdessä hallituksen siihen valitseman toimihenkilön kanssa.
35 §
KUNNIANOSOITUKSET JA LIITON MERKKI
Liitto voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunniajäsenekseen henkilön, joka on
työskennellyt ansiokkaasti liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi. Liitolla voi olla kerrallaan
vain yksi kunniapuheenjohtaja.
Päätöksen kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta tekee valtuuston kokous
hallituksen esityksestä.
Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston järjestäytymiskokouksissa.
Kunniajäsenellä ei ole läsnäolo- ja puheoikeutta valtuuston kokouksessa.
Liitolla voi olla jäsenmerkki sekä kultainen ja hopeinen ansiomerkki. Näiden myöntämisestä
ja käyttämisestä määrätään valtuuston kokouksen vahvistamassa merkkiohjesäännössä.
36 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Valtuuston varsinainen kokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntöjen muutosesityksen
puolesta on annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.
37 §
LIITON PURKAMINEN
Jos liitto päättää purkautua, vaaditaan päätöksen tekoon viisi kuudesosaa (5/6) varsinaisessa
tai ylimääräisessä valtuuston kokouksessa annetuista äänistä.
Liiton jäljelle jääneet varat on käytettävä liiton pyrkimyksiä vastaavien tarkoitusten edistämiseen
purkamisesta päättäneen valtuuston kokouksen määräämällä tavalla.
38 §
SAAVUTETUT OIKEUDET
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.
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