PRH:n 19.1.2022 rekisteröimät

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n
säännöt
I LUKU
TARKOITUS JA TOIMINTA
1§
NIMI JA TARKOITUS
Yhdistyksen nimi on Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry, ruotsiksi käännettynä Försäljar- och marknadsförarproffsen rf.
Yhdistys jatkaa ammattialojensa valtakunnallisena etujärjestönä sitä työtä, jota aikaisemmin ovat tehneet
Suomen Kauppamatkustajayhdistys ry - Finlands Handelsresandeförening rf, perustettu 1895, Itä-Suomen
Kauppamatkustaja- ja Liikemiesyhdistys ry, perustettu 1912, Suomen Kauppaedustajain Liitto ry, perustettu
1932, Myyntimiehet ry, perustettu 1948 ja Suomen Myyntimiesten Keskusjärjestö ry, perustettu 1964.
Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan liitoksi.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.
Epävirallisissa kansainvälisissä yhteyksissään liitto käyttää itsestään seuraavia vieraskielisiä nimiä:
- ruotsiksi: Försäljar- och marknadsförarproffsen rf
- englanniksi: Sales and Marketing Professionals
- saksaksi: Vertiriebs und Marketing Fachleute e.V.
2§
TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on:
-

Toimia jäsentensä ammatillisena etujärjestönä.
Valvoa ja kehittää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia etuja työ- ja erilaisissa
muissa yhteistyösuhteissa.
Kehittää jäsentensä ammattitietoja ja -taitoja.
Kehittää jäsentensä palkkausta ja työoloja.
Lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Tukea jäsenyhdistystensä toimintaa.
Edustaa jäseniään ja toimia heidän puolestaan heitä koskevissa yhteisissä kysymyksissä.
Edistää liiton ammattialoilla toimivien henkilöiden järjestäytymistä ja identiteettiä.

3§
TOIMINNAN MUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
-

Edustaa jäsenkuntaa sitä koskevissa kysymyksissä.
Käy jäsentensä edustajana neuvotteluja sopimuksista, jossa määritellään jäsenten työsuhteen tai
edustussuhteen ehtoja ja niiden tulkintaa.
Tekee esityksiä ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä elinkeinoelämän järjestöille.
Järjestää kokous-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia.

-

Tukee ja edistää eri paikkakunnilla tai toimialakohtaisina koko maassa toimivien jäsenyhdistystensä
perustamista ja toimintaa.
Harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.
Suorittaa toimialaansa kuuluvaa tilasto- ja tutkimustyötä.
Pyrkii muita samantapaisia keinoja käyttäen toteuttamaan tarkoituksensa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja sekä
harjoittaa kirjapaino-, kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä. Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin tai elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen toteuttamista.
4§
KIELI JA SITOUTUMATTOMUUS
Liiton kielinä ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirjakielenä on suomi.
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

II LUKU
JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
5§
JÄSENLAJIT
Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä, opiskelijajäseniä, jäsenyhdistyksiä, kunniajäseniä,
kunniapuheenjohtaja ja kumppanuusjäseniä.
6§
VARSINAISET JÄSENET
Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka toimii tai on kiinnostunut toimimaan liiton
ammattialoilla.
Hakijan on jätettävä sitä varten vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettu hakemus sekä muut sitä varten määrätyt
selvitykset liitolle.
Jos jäsen hyväksytään, hänen jäsenyytensä katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, kun hakemus on tullut liiton
toimistoon, ellei hakija ole ilmoittautunut muuta myöhempää jäsenyyden alkamispäivää.
Varsinainen jäsen on äänivaltainen ja vaalikelpoinen suoritettuaan ensimmäisen jäsenmaksun. Hänellä ei saa
myöskään olla erääntyneitä, maksamattomia jäsenmaksuja liitolle.
Varsinaisen jäsenen velvollisuutena on muun muassa:
- Maksaa jäsenmaksunsa liiton määräämänä aikana.
- Avustaa liittoa tilasto- ja tutkimustoiminnassa muun muassa antamalla tietoja työsuhteensa tai
muun ansiotoimintansa laadusta ja palkastaan.
- Ilmoittaa viipymättä eläkkeelle siirtymisestään.
- Ilmoittaa viipymättä yhteystiedoissaan ja henkilötiedoissaan tapahtuneet muutokset.
7§
KUMPPANUUS JÄSENET
Kumppanuusjäsen ei nauti täysiä varsinaisen jäsenen jäsenoikeuksia eikä hänellä ole myöskään varsinaisen
jäsenen velvollisuuksia.

Kumppanuusjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä hän voi olla hallituksen tai valtuuston jäsen.
8§
ELÄKELÄISJÄSENET
Varsinaisen jäsenen siirtyessä työelämästä eläkkeelle hänestä tulee suostumuksensa mukaisesti eläkeläisjäsen.
Eläkeläisjäsenyys alkaa, kun varsinainen jäsen on siirtynyt eläkkeelle ja liitto on saanut siitä ja jäsenen suostumuksesta tiedon.
Eläkeläisjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä hän voi toimia valtuuston eikä hallituksen jäsenenä eikä varajäsenenä. Jos varsinainen jäsen siirtyy eläkkeelle toimiessaan valtuuston tai hallituksen jäsenenä, hänen tulee
erota tehtävästään.
9§
OPISKELIJAJÄSENET
Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee tavoitteena toimia tulevaisuudessa
myynti-, markkinointi- tai ostotehtävissä. Opiskelijajäsen voi myös liittyä työttömyyskassan jäseneksi kerryttääkseen työssäoloehtoa. Tällaisen opiskelijajäsenen jäsenmaksu määrätään erikseen.
Hakijan on annettava liittymiseen tarvittavat tiedot ja selvitykset liitolle kulloinkin käytössä olevia tapoja
käyttäen.
Jos jäsen hyväksytään, hänen jäsenyytensä katsotaan alkaneeksi sinä päivänä, kun hakemus on tullut liiton
toimistoon, ellei hakija ole ilmoittanut muuta myöhempää jäsenyyden alkamispäivää.
Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Opiskelijajäsenen velvollisuutena on muun muassa:
- Maksaa jäsenmaksunsa hallituksen määräämänä aikana.
- Ilmoittaa viipymättä opiskelunsa päättymisestä.
- Ilmoittaa viipymättä yhteystiedoissaan ja henkilötiedoissaan tapahtuneet muutokset.
Opiskelun päätyttyä opiskelijajäsenen tulee erota tai
opiskelijajäsenestä tulee suostumuksensa mukaan liiton varsinainen jäsen.
10 §
JÄSENYHDISTYKSET
Liiton jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä rekisteriin merkityn yhdistyksen, jonka jäsenenä on liiton varsinaisia jäseniä, eläkeläisjäseniä, opiskelijajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtaja, ja joka sitoutuu
noudattamaan näitä sääntöjä ja liiton toimielinten päätöksiä.
Jäsenyhdistykset voivat olla joko alueellisia tai ammattikohtaisia ja jäsenlajiin perustuvana koko maassa toimivia. Hallitus vahvistaa alueellisten yhdistysten toimialueen.
Liittymishakemus tehdään kirjallisena hallitukselle.
Hakemukseen liitetään yhdistyksen säännöt sekä jäsenluettelo.
Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on muun muassa:

-

Edistää liiton alueellista näkyvyyttä ja edunvalvontatoimintaa omalla toimialueellaan.
Noudattaa liiton päättävien elinten ja hallintoelinten päätöksiä ja edesauttaa niiden täytäntöönpanoa.
Toimittaa sääntömuutoksensa välittömästi päätöksen jälkeen liiton hallituksen hyväksyttäväksi.
Tehdä sääntöihinsä muutokset, jotka aiheutuvat näihin sääntöihin tehdyistä muutoksista.
Ilmoittaa liitolle omista sellaisista kokouksistaan ja neuvotteluistaan, joissa käsitellään liiton kannalta
merkittäviä asioita ja varata liiton edustajalle mahdollisuus puheenvuoron käyttämiseen.
Toimittaa liitolle pyydettäessä tiedoksi yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.
Ilmoittaa liitolle toimihenkilöidensä nimet välittömästi valinnan jälkeen.
Avustaa liittoa tilasto- ja tutkimustoiminnassa.
Ilmoittaa viipymättä liiton eri elimissä toimivien edustajiensa vaali- ja jäsenkelpoisuuden lakkaamisesta.

Liitto voi hallituksen päätöksellä perustaa alueita, joiden tarkoituksena on toimia jäsenyhdistysten yhteenliittymänä.
Liiton hallitus voi hyväksyä jäseneksi muunkin yhdistyksen tai yhteenliittymän, joka tarkoituksensa ja toimintansa puolesta palvelee liiton tarkoitusta. Tällaisella yhdistyksellä ei ole oikeutta jäsenmaksupalautukseen.
11 §
KUNNIAJÄSENET JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Liiton kunniajäseneksi liittokokous tai valtuusto voi kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on ansioitunut liiton toiminnassa.
Kunniapuheenjohtajaksi liittokokous tai valtuusto voi kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on pitkään
ja erityisen ansioituneesti ollut mukana liiton toiminnassa.
Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
12 §
JÄSENMAKSUT
Varsinainen jäsen maksaa liitolle vuosittain määrättävän jäsenmaksun. Liittymisvuoden ja sitä seuraavan vuoden jäsenmaksu voi olla suurempi tai pienempi kuin sitä seuraavien vuosien.
Opiskelijajäsen maksaa liitolle vuosittain määrättävän jäsenmaksun. Liittymisvuoden ja sitä seuraavan vuoden jäsenmaksu voi olla suurempi tai pienempi kuin sitä seuraavien vuosien.
Opiskelijajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi liittyvän Jäsenen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin muiden
jäsenten. Liittymisvuoden ja sitä seuraavan vuoden jäsenmaksu voi olla suurempi tai pienempi kuin sitä seuraavien vuosien.
Opiskelijajäsen voi myös liittyä työttömyyskassan jäseneksi kerryttääkseen työssäoloehtoa. Tällaisen opiskelijajäsenen jäsenmaksu määrätään erikseen.
Eläkeläisjäsen maksaa vuosittain määrättävän jäsenmaksun.
Kumppanuusjäsenen jäsenmaksu määräytyy niiden palvelujen ja etujen mukaan, joihin hän on oikeutettu.
Maksujen suuruuden päättää valtuusto. Liiton hallituksella on oikeus vapauttaa varsinainen jäsen kokonaan
tai osittain jäsenmaksusta työttömyyden, sairauden, opintojen, asevelvollisuuden, perhevapaan, eläkkeelle
siirtymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi. Alennus voidaan myöntää korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Liiton hallituksella on oikeus määrätä korotettu jäsenmaksu jäsenelle, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan
kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä. Korotus voi olla korkeintaan 20 prosenttia valtuuston määräämälle
jäsenmaksulle.
Hallitus voi päätöksellään rajoittaa liiton tarjoamien palvelujen käyttöä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan eräpäivään mennessä.
Jäsenyhdistys ei maksa jäsenmaksua.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.
13 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:
- ei täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
- ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksua tai sen osaa maksukehotuksessa asetettuun eräpäivään mennessä.
- toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut liittoa.
Yhdistys voidaan erottaa myös, jos se ei noudata liiton päättävien hallintoelinten tekemiä päätöksiä.
Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen lopullisen päätöksen tekoa.
Erotettu jäsen voi saattaa erottamispäätöksen liiton valtuuston tutkittavaksi kolmenkymmenen (3o) päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valtuusto ratkaisee asian seuraavassa kokouksessaan.
Erottamispäätös tulee voimaan sen kuukauden päättyessä, jonka kuluessa valitusaika loppuu tai valtuuston
vahvistaessa erottamispäätöksen.
Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle. Eroilmoitus toimitetaan liiton toimistoon.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa ja edustuksensa liitossa. Jäsen voidaan velvoittaa suorittamaan jäsenmaksu siltä vuodelta, jolloin eroaminen tai erottaminen on tapahtunut.

III LUKU
LIITON PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
14 §
LIITON TOIMIELIMET
Liiton toimielimet ovat liittokokous, valtuusto ja hallitus.
Liittokokoukset ovat varsinaisia ja ylimääräisiä kokouksia. Valtuuston kokoukset ovat sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia.
Päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Toimeenpanovalta on hallituksella, jonka apuna toimii työvaliokunta. Toimeenpanovalta on hallituksella, jonka apuna toimii työvaliokunta. Operatiivisesta toiminnasta
vastaa liiton toimiston henkilökunta.

15 §
VARSINAINEN LIITTOKOKOUS
Varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi touko-syyskuussa.
Varsinaisen liittokokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.
Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 a) Valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.
b) Merkitään kokouksessa läsnä olevat edustajat ja heidän äänimääränsä ja muut osanottajat.
c) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvalta
d) Valitaan mahdolliset valiokunnat.
2

a) Käsitellään hallituksen antama vuosikertomuksiin, tilinpäätöksiin ja tilintarkastuskertomuksiin perustuva yhteenveto liiton toiminnasta edelliseltä liittokokouskaudelta ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
b) Päätetään liiton toiminnan yleiset suuntaviivat seuraavaksi liittokokouskaudeksi sekä päätetään
yleiset jäsenmaksuperiaatteet ja yhdistyksen jäsenmaksupalautteen sekä toiminta-avustusten yleiset perusteet.
c) Käsitellään valtuuston liittokokoukselle esittämät asiat.
d) Käsitellään hallituksen liittokokoukselle esittämät asiat.
e) Käsitellään liittokokoukselle tehdyt aloitteet.

3

a) Päätetään liiton hallituksen ja valtuuston puheenjohtajan, tilintarkastajien ja muiden luottamushenkilöiden palkkioiden ja kulukorvausten perusteista.
b) Valitaan liiton varsinaisten jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton
puheenjohtajaksi sekä niin ikään varsinaisten jäsenten joukosta ensimmäinen varapuheenjohtaja,
jota kutsutaan myös liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.
c) Valitaan kymmenen (10) tai yksitoista (11) muuta hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sääntöjen 28 §:n mukaan.
d) Valitaan valtuuston puheenjohtaja.
e) Valitaan valtuuston muiksi jäseniksi yksi henkilö (varsinainen jäsen) kustakin jäsenyhdistyksestä.
Jokaiselle jäsenelle valitaan ensimmäinen ja toinen henkilökohtainen varajäsen.
f) Valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhtiö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille kummallekin henkilökohtainen varajäsen.

4

Käsitellään muut vähintään 2/3 määräenemmistöllä kiireellisiksi todetut asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24 § määräykset.

16 §
ALOITTEET VARSINAISEEN LIITTOKOKOUKSEEN
Aloitteita liittokokoukselle voivat tehdä jäsenyhdistykset ja liiton varsinaiset jäsenet.
Aloite on esitettävä hallitukselle kirjallisena viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
Hallituksen tulee tuoda aloite omalla lausunnollaan varustettuna liittokokouksen käsiteltäväksi.
17 §
YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS
Ylimääräinen liittokokous pidetään hallituksen tai valtuuston niin päättäessä.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä myös, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä tai 1/4 jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii. Tällöin hallituksen on kutsuttava kokous
koolle viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän vaatimuksen esittämisestä.
Ylimääräinen liittokokous pidetään liiton kotipaikkakunnalla tai perustellusta syystä muulla paikkakunnalla
Suomessa. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan päättää hallitus.
18 §
KOKOUSKUTSU
Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus.
Varsinaisesta liittokokouksesta annetaan kirjallinen ilmoitus jäsenyhdistyksille viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus julkaistaan myös valtakunnallisessa sanomalehdessä ja
liiton kotisivuilla vähintään kolme (3) kuukautta ennen kokousta.
Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen toimitetaan kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (3o) päivää ennen
kokousta jäsenyhdistyksille. Kutsun yhteydessä toimitetaan esityslista liitteineen. Kutsu esityslistoineen julkaistaan myös liiton kotisivuilla viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen toimitetaan jäsenyhdistyksille kirjallisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä toimitetaan esityslista liitteineen. Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen julkaistaan myös valtakunnallisessa sanomalehdessä ja liiton kotisivuilla vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta.
19 §
ÄÄNI-, PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS LIITTOKOKOUKSESSA
Liittokokouksessa äänioikeus on varsinaisella jäsenellä, jolla ei ole erääntyneitä, maksamattomia jäsenmaksuja liitolle. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan
liitolle hallituksen määräämään päivään mennessä. Tätä äänioikeutta hän ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.
Myös jäsenyhdistyksillä on äänioikeus. Jäsenyhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on äänivaltaisia jäseniä edellisen kalenterivuoden lopussa vähennettynä, sillä äänimäärällä, jonka jäsenyhdistyksen jäsenet
käyttävät liiton kokouksessa.
Liittokokouksen pitämisvuotena liittoon liittyneellä yhdistyksellä on yhtä monta ääntä kuin sillä on jäseniä
liittymishetkellä vähennettynä, sillä äänimäärällä, jonka sen jäsenet käyttävät liiton kokouksessa.
Jäsenyhdistys voi valita liittokokoukseen tarpeelliseksi katsomansa määrän edustajia, jotka käyttävät jäsenyhdistyksen äänivaltaa sillä tavoin, kuin heidän valtuutuksessaan on mainittu.
Jäsenyhdistyksen edustajan tulee esittää ennen kokouksen alkamista jäsenyhdistyksen virallisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja, josta käy ilmi hänen edustamansa yhdistys ja äänimäärä.
Puheoikeus liittokokouksessa on liiton hallituksen jäsenillä, valtuuston puheenjohtajalla, liiton toimihenkilöillä sekä muilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.
Läsnäolo-oikeus on kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja eläkeläisjäsenillä sekä muilla henkilöillä, joille
kokous sen myöntää.

Sekä varsinaiseen että ylimääräiseen liittokokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liittokokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
20 §
PÄÄTÖKSENTEKO LIITTOKOKOUKSESSA
Päätökset liittokokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:
-

Sääntöjen 35 ja 36 pykälässä mainitut asiat.
Liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valtuuston puheenjohtajan tulee saada vähintään puolet annetuista äänistä hyväkseen.
Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.

Äänestys liittokokouksessa on avoin. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista osanottajaa vaatii suljettua
lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.
21 §
VALTUUSTON PÄÄTÄNTÄVALTA
Valtuustolla on päätäntävalta näissä säännöissä mainittujen asioiden lisäksi asioissa, jotka näiden sääntöjen
mukaan eivät kuulu liittokokoukselle tai jotka eivät ole liittokokouksessa vireillä.
Valtuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan valtuuston varapuheenjohtajan.
Valtuustolla on oikeus valita, jos siitä on kutsussa mainittu, liitolle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen tai tilintarkastaja siinä tapauksessa, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, hallituksen varajäsen tai tilintarkastaja eroaa tai tulee estyneeksi kesken toimikautensa. Näin valitun luottamushenkilön toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen liittokokoukseen.
Mikäli liittokokouksen valitsema valtuuston puheenjohtaja eroaa tai tulee estyneeksi kesken toimikautensa,
valtuusto valitsee keskuudestaan hänen seuraajansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
22 §
VALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Valtuusto kokoontuu vuosittain sääntömääräiseen kevätkokoukseen huhti-kesäkuussa ja syyskokoukseen
loka-joulukuussa. Kokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla ja määräämänä aikana.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Hallituksen antama edellisen vuoden vuosikertomus sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin se
antaa aihetta.
2) Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
3) Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä.
4) Valtuustolle tehdyt aloitteet.
5) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
6) Muut asiat, jotka valtuusto toteaa kiireellisiksi 2/3 määräenemmistöllä ottaen huomioon kuitenkin
yhdistyslain määräykset kokouskutsusta.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Päätetään liittokokouksen näiden sääntöjen pykälän 15, kohdan 3a) mukaan päättämistä palkkioista
ja kulukorvauksista.

2) Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3) Määrätään jäsenmaksut 12 §:n mukaisesti.
4) Päätetään jäsenyhdistyksille suoritettavan jäsenmaksupalautuksen määrä. Palautuksen jakoperuste
on jäsenyhdistyksen laskennallinen jäsenmäärä, mikä saadaan jakamalla jäsenten maksamien jäsenmaksujen kokonaismäärä ko. vuoden kokonaisjäsenmaksulla. Näin saatu jäsenmäärä kerrotaan valtuuston päättämällä jäsenmaksumäärällä. Jäsenmaksupalautteen maksamisesta voidaan pidättäytyä, jos jäsenyhdistys on laiminlyönyt näiden sääntöjen 10 §:ssä mainittujen tietojen toimittamisen.
5) Hallituksen esittämä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6) Valtuustolle tehdyt aloitteet.
7) Liittokokousvuotta lukuun ottamatta valitaan, valtuuston niin päättäessä, seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsen liiton opiskelijajäsenten keskuudesta ja hänelle varajäsen niin ikään opiskelijajäsenten keskuudesta.
8) Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9) Muut asiat, jotka valtuusto toteaa kiireellisiksi 2/3 määräenemmistöllä ottaen huomioon kuitenkin
yhdistyslain määräykset kokouskutsusta.
23 §
ALOITTEET SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VALTUUSTON KOKOUKSEEN
Aloitteita valtuuston kokoukselle voivat tehdä jäsenyhdistykset ja valtuuston jäsenet. Aloite on esitettävä
hallitukselle kirjallisena vähintään kuukautta ennen kokousta. Hallituksen tulee tuoda aloite omalla lausunnollaan varustettuna valtuuston kokoukseen.
24 §
YLIMÄÄRÄINEN VALTUUSTON KOKOUS
Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään valtuuston tai hallituksen niin päättäessä.
Ylimääräinen valtuuston kokous on pidettävä myös, jos vähintään 1/4 valtuuston jäsenistä tai 1/4 jäsenyhdistyksistä määrätyn asian käsittelemiseksi sitä vaatii hallitukselta. Tällöin hallituksen on kutsuttava kokous
koolle viimeistään kuukauden kuluessa tämän vaatimuksen esittämisestä.
Ylimääräisessä valtuuston kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainitut asiat.
25 §
KOKOUSKUTSU VALTUUSTON KOKOUKSEEN
Valtuuston kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Kutsu valtuuston sääntömääräiseen kokoukseen on toimitettava valtuuston jäsenille kirjallisesti tai sähköpostin välityksellä vähintään kolmekymmentä (3o) päivää ennen kokousta. Esityslista ja muu aineisto kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Kutsu ylimääräiseen valtuuston kokoukseen toimitetaan samalla tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
26 §
ÄÄNI-, PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS VALTUUSTON KOKOUKSESSA
Valtuuston kokouksessa äänioikeus on valtuuston jäsenillä.
Valtuuston varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, hänen äänioikeuttaan käyttää ensimmäinen henkilökohtainen varajäsen. Tämänkin ollessa estynyt, äänioikeutta käyttää valtuuston varsinaisen jäsenen toinen henkilökohtainen varajäsen.

Jos valtuuston varsinainen jäsen tai hänen kaikki varajäsenensä ovat pysyvästi estyneitä, jäsenyhdistyksellä
on oikeus lähettää valtuuston kokoukseen yksi nimeämänsä edustaja. Tällä edustajalla on valtuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Hänellä ei ole oikeutta tehdä esityksiä eikä äänestää.
Puheoikeus valtuuston kokouksessa on liiton puheenjohtajalla, tai hänen estyneenä ollessaan liiton varapuheenjohtajalla ja muilla henkilöillä, joille kokous sen myöntää.
Sekä sääntömääräiseen että ylimääräiseen valtuuston kokoukseen voidaan osallistua, hallituksen tai valtuuston niin päättäessä, myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
27 §
PÄÄTÖKSENTEKO VALTUUSTON KOKOUKSESSA
Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet valtuuston jäsenistä.
Päätökset valtuuston kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä. Valtuuston puheenjohtajan, liiton
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa ehdokkaan on saatava yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.
Valittaessa eronneen tai pysyvästi esteelliseksi tulleen liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tilalle
uutta puheenjohtajaa tämän jäljellä olevaksi loppukaudeksi ehdokkaan on saatava yli puolet äänistä tullakseen valituksi.
Äänten mennessä tasan ratkaisee asiaäänestyksessä kokouksen puheenjohtajan kanta, henkilövaaleissa ja
suljetussa lippuäänestystä käytettäessä arpa.
Äänestys valtuuston kokouksessa on avoin. Jos kuitenkin vähintään kolme äänivaltaista valtuutettua vaatii
suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava.
28 §
HALLITUS
Liiton hallituksen muodostavat liittokokouksen valitsemat puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja
ja kymmenen (10) tai yksitoista (11) muuta varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toisen varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jos muita varsinaisia jäseniä on yksitoista, tulee yhden heistä olla liittokokouksen tai valtuuston opiskelijajäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi valitsema jäsen. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.
Hallituksen jäsenen tulee olla liiton ammattialoilla työskentelevä ja äänivaltainen taitavaksi tunnettu liiton
varsinainen jäsen tai päätoimisesti opiskeleva opiskelijajäsen.
Hallitusta valittaessa se tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa siten, että se kokoonpanoltaan edustaa
tasapuolisesti kumpaakin sukupuolta, maan eri osia ja jäsenten erilaisia ammatteja ja toimialoja.
Hallituksen jäsenen on muun muassa pidettävä säännöllistä yhteyttä oman alueensa ja toimialansa yhdistyksiin ja niiden jäseniin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä ensimmäisen varapuheenjohtajan kutsusta tai hänenkin estyneenä ollessaan toisen varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään viisi hallituksen
jäsentä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Hallitus on päätösvaltainen, kun joku puheenjohtajista ja vähintään viisi varsinaista jäsentä on läsnä.

Äänestykset hallituksessa ovat avoimia. Jos kuitenkin vähintään kolme hallituksen jäsentä vaatii suljettua lippuäänestystä, sellainen on toimitettava. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä arpa.
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa tarpeen mukaan asiantuntijoita kuultavaksi. Hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on myös valtuuston puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan valtuuston varapuheenjohtajalla sekä muilla henkilöillä, joille hallitus on sen myöntänyt.
29 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallituksen tehtävänä on muun muassa
1) Johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liittokokousten ja valtuuston päätösten mukaan.
2) Valita keskuudestaan hallituksen toinen varapuheenjohtaja ja määrätä hänen tehtävänsä.
3) Hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
4) Kutsua koolle liittokokoukset ja valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna neuvoa-antava liittoäänestys.
5) Ottaa liiton palvelukseen tarvittavat toimihenkilöt, päättää heidän palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista sekä erottamisesta.
6) Päättää valiokuntien ja toimikuntien perustamisesta ja antaa niille tehtävät.
7) Hyväksyä liiton jäsenet ja pitää jäsenistä luetteloa, päättää jäsenten erottamisesta ja jäsenmaksuvapautuksista.
8) Huolehtia jäsenmaksujen perinnästä.
9) Päättää jäsenyhdistysten toimialueiden rajoista.
10) Edustaa liittoa ja vastaa liiton toiminnasta.
11) Päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
12) Päättää keskusjärjestön toimeenpanemaan työtaisteluun osallistumisesta.
30 §
TYÖVALIOKUNTA
Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja hoitaa juoksevat kiireelliset asiat.
Työvaliokunnan muodostavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Työvaliokunta voi kutsua kokoukseensa myös muita osallistujia.

IV LUKU
YLEISTÄ
31 §
NEUVOA-ANTAVA LIITTOÄÄNESTYS
Liittokokouksen tai valtuuston päätöksellä liitossa voidaan toimeenpanna neuvoa-antava liittoäänestys. Äänioikeus on jäsenmaksun maksaneilla liiton varsinaisilla jäsenillä. Neuvoa- antavan liittoäänestyksen tulos ei
sido valtuustoa eikä liittokokousta.
32 §
LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat valtuuston puheenjohtaja, liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtaja; kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä nimenkirjoittajaksi myös muun toimihenkilön. Hän kirjoittaa liiton nimen yhdessä valtuuston puheenjohtajan, liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toisen
varapuheenjohtajan kanssa.
33 §
TILINTARKASTAJAT
Liiton tilintarkastajana toimii yksi tilintarkastusyhtiö tai kaksi tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia on kaksi,
heillä kummallakin tulee olla henkilökohtainen varamies.
Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.
34 §
TILI-JA TOIMINTAKAUSI
Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajat laativat tarkastuksestaan tilintarkastuskertomuksen, joka toimitetaan hallitukselle ja osoitetaan valtuustolle viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta tai valtuuston kokousta.
35 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Asiasta on mainittava kokouskutsussa, ja sääntöjen muuttamisen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
36 §
LIITON PURKAMINEN
Liitto voidaan purkaa tekemällä siitä päätös kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa. Kokousten välissä tulee olla vähintään neljän kuukauden ja enintään vuoden mittainen aika. Kummassakin kokouksessa purkamispäätöksen on saatava hyväkseen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Liiton purkautuessa tai tultua lakkautetuksi sen jäljellä olevat varat luovutetaan purkamispäätöksen tehneen
jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittujen tarkoitusten
toteuttamiseen.
Liitolle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätetään yllä mainitulla tavalla, ellei lahjoittaja
tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt.
37 §
JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN
Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

