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1§

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands
Hälsovårdarförbund FHVF rf.

Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä liitoksi, liiton varsinaisia
jäseniä jäsenyhdistyksiksi ja jäsenyhdistysten varsinaisina jäseninä
olevia luonnollisia henkilöitä jäseniksi.

Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko maa. Virallinen
kieli on suomi.

2§

TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Liiton tarkoituksena on terveydenhoitajien, audionomien tai
vastaavissa tehtävissä toimivien jäsentensä ammattijärjestönä valvoa
jäsenistönsä ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia,
koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, edistää heidän
ammattitaitonsa kehittymistä, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja
arvostusta sekä edistää terveydenhuollon kehitystä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

- edistää ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa ja niiden
keskinäistä yhteistoimintaa

- neuvottelee ja tekee työmarkkinasopimuksia sekä toimii
yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen, neuvottelujärjestöjen ja
muiden yhteistyötahojen kanssa

- seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttaa terveydenhuoltoon
ja sen lainsäädäntöön osana sosiaali- ja terveyspolitiikkaa sekä
koulutus- ja työvoimapolitiikkaan

- vaikuttaa terveydenhuoltoalan koulutukseen ja tutkimustyöhön

- edistää jäsenten sijoittumista työmarkkinoille ja vahvistaa heidän
asemaansa työmarkkinoilla

- myöntää avustuksia ja apurahoja jäsenistölleen

- harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa,

- järjestää kokous- ja opintotilaisuuksia sekä neuvottelupäiviä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla
arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja
kiinteää omaisuutta sekä lomanviettopaikkoja tai hankkia niistä
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osuuksia jäsenistöä ja heidän perheitään varten sekä harjoittaa
kioski-, majoitus- ja ravitsemisliikettä.

Liitto voi perustaa ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia
rahastoja. Niiden perustamisesta, niihin siirrettävistä varoista ja
säännöistä päättää edustajisto. Rahastojen hoidosta vastaa hallitus.

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja
kansainvälisiin neuvottelujärjestöihin ja muihin organisaatioihin
tai elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen
toteuttamista. Liittymisestä näihin järjestöihin ja niistä
eroamisesta päättää hallitus.

Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§ JÄSENYYS

Liiton varsinaisia jäseniä ovat jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistykseksi
hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä terveydenhoitajien,
audionomien tai vastaavien muodostamat rekisteröidyt yhdistykset,
joiden säännöt hallitus on hyväksynyt ja jotka sitoutuvat
noudattamaan liiton sääntöjä ja toimielinten päätöksiä.
Hyväksymiseen vaaditaan kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä.

Hallitus voi hyväksyä liiton kannattajajäseneksi yksityisen
henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen ja säätiön sekä oikeuskelpoisen
yhteisön, joka haluaa tukea ja edistää liiton toimintaa.

Edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua liiton
kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on pitkäaikaisesti ja erittäin
ansiokkaasti osallistunut liiton toimintaan ja kunniajäseneksi
henkilön, joka on ansiokkaalla tavalla vaikuttanut tai huomattavalla
tavalla edistänyt liiton tarkoitusperiä. Kunniapuheenjohtajia voi
olla vain yksi kerrallaan.

4§

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Jäsenyhdistyksen päätös eroamisesta on osoitettava niiden kokousten
pöytäkirjanotteilla, joissa eroamisesta on päätetty.

Jäsenyhdistys katsotaan eronneeksi 30 päivän kuluttua siitä, kun
eroamisilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka toimii vastoin liiton
tarkoitusta, ei noudata liiton sääntöjä tai päätöksiä tai antaa
jäsentensä menetellä niin.

Erotettu jäsenyhdistys voi vedota päätöksestä edustajistoon
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan.
Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai
edustajiston vahvistettua päätöksen.
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Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys menettää kaikki oikeutensa liiton
varoihin.

5§ JÄSENMAKSU

Jäsenyhdistyksen jäsenen ja kannattajajäsenen on suoritettava
liitolle edustajiston syyskokouksen vuodeksi kerrallaan kummallekin
jäsenryhmälle erikseen määräämä jäsenmaksu. Jäsenyhdistysten
jäseniltä voidaan lisäksi periä ylimääräinen jäsenmaksu sen
suuruisena kuin edustajisto päättää, mikäli päätöstä kannattaa
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Hallituksella
on oikeus päättää jäsenmaksun maksukäytännöstä.

Edustajisto päättää perusteet, joiden mukaan jäsenyhdistyksen
jäsenen jäsenmaksua voidaan alentaa tai vapauttaa hänet
jäsenmaksuvelvollisuudesta osittain tai kokonaan. Perusteena voi
olla eläkkeelle siirtyminen, opiskelu, työttömyys, sairaus,
perhepoliittinen vapaa, vuorotteluvapaa tai muu vastaava syy.
Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa myös
rinnakkaisjärjestäytymisen perusteella niiden jäsenten osalta,
joiden taloudellisesta edunvalvonnasta vastaa toinen ammattiliitto.

Liitto palauttaa toiminnan tukimaksuna jäsenyhdistykselle
neljännesvuosittain edustajiston päättämän osuuden jäsenyhdistyksen
jäseniltä peritystä jäsenmaksusta.

Jäsenmaksua ei peritä kunniapuheenjohtajalta eikä kunniajäseneltä.

6§ TOIMIELIMET

Liiton päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpaneva toimielin
on hallitus. Lisäksi liitolla on työvaliokunta sekä hallituksen
alaisena toimivat tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat ja
työryhmät.

7§ EDUSTAJISTO

Jokainen jäsenyhdistys valitsee edustajistoon neljän (4) vuoden
toimikaudeksi yhden (1) jäsenen henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa
250 maksavaa jäsentä kohti, kuitenkin enintään neljä (4) jäsentä
jäsenyhdistystä kohden. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan
kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä. Henkilöjäsenmäärää
laskettaessa perustana on edustajiston uutta toimikautta edeltävän
kalenterivuoden lopussa vahvistettu jäsenyhdistyksen maksavien
jäsenten määrä.

Maksavalla jäsenellä tarkoitetaan jäsentä, joka maksaa täyttä
jäsenmaksua tai alennettua jäsenmaksua tai on siitä hyväksyttävällä
tavalla vapautettu. Eläkeläisjäsenmaksua ja kannattajamaksua maksava
jäsen ei ole sääntöjen tarkoittamalla tavalla maksava jäsen.

Hallitus vahvistaa kunkin jäsenyhdistyksen edustajamäärän
edustajiston uudelle toimikaudelle edellä olevien määräysten
mukaisesti ja ilmoittaa kullekin jäsenyhdistykselle, kuinka monta
edustajaa sillä on oikeus asettaa edustajistoon.
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Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet edustajiston jäsenistä on
läsnä. Edustajiston kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä ottaen huomioon lain ja näiden sääntöjen
määräykset. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu lippuäänestys
ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se
mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain
kevätkokoukseen toukokuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen
joulukuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin
kokouksiin.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle 30 päivän
kuluessa siitä, kun vaatimus sen koollekutsumisesta on sääntöjen
mukaisesti esitetty.

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen
edustajiston jäsenille postitse, sähköpostilla tai ilmoittamalla
liiton kotisivuilla viimeistään yksi (1) kuukausi ja ylimääräiseen
kokoukseen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kutsussa,
joka lähetetään tiedoksi jäsenyhdistyksille, on myös mainittava,
mikäli etäosallistuminen on mahdollista hallituksen määräämällä
tavalla. Ennakko-osallistuminen ei ole kuitenkaan mahdollista.

Edustajiston varsinaisen kokouksen esityslista ja asiakirjat on
toimitettavaedustajiston jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen
kokousta.

Edustajiston varsinaisen jäsenen tultua valituksi hallitukseen tai
paikan muutoin vapauduttua kesken toimikauden, tulee jäseneksi hänen
tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi ensimmäinen varajäsen
ja hänen tullessa estyneeksi edellä mainitulla tavalla tulee
jäseneksi hänen tilalleen toinen varajäsen.

Sama henkilö voidaan valita edustajistoon yhtäjaksoisesti enintään
kolmeksi kaudeksi.

Aloiteoikeus edustajistolle on liiton jäsenyhdistyksillä,
edustajiston jäsenillä ja hallituksella. Aloite on jätettävä
hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen edustajiston
kokousta.

Liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, hallituksen
varsinaisilla jäsenillä ja varajäsenillä, tilintarkastajalla sekä
liiton toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston
kokouksessa. Edustajisto voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös
muille henkilöille.

8§

EDUSTAJISTON TEHTÄVÄT
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Edustajiston kevätkokouksessa

- valitaan joka neljäs vuosi edustajiston toimikaudeksi edustajiston
jäsenten keskuudesta edustajiston puheenjohtaja sekä
1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja

- käsitellään hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta
edelliseltä vuodelta

- käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edellisen
vuoden tileistä ja taloudenhoidosta

- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän
kattamisesta

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Edustajiston syyskokouksessa

- valitaan joka neljäs vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi neljäksi
kalenterivuodeksi

- päätetään joka neljäs vuosi hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
valitaan hallituksen muut jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet seuraavaksi neljäksi kalenterivuodeksi

- päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi

- päätetään seuraavana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus

- valitaan seuraavan kalenterivuoden tilejä tarkastamaan KHT-
tilintarkastusyhteisö

- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Lisäksi edustajiston tehtävänä on

- hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys

- päättää ylimääräisestä jäsenmaksusta

- päättää liiton toimintalinjoista ja suuntaviivoista

- ohjata hallituksen toimintaa

- perustaa liiton rahastot ja vahvistaa niiden säännöt

- päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja
kiinnittämisestä sekä toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden
luovuttamisesta
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- kutsua liiton kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

- päättää liittymisestä ja eroamisesta työmarkkinakeskusjärjestöön

- käsitellä edustajistolle osoitetut aloitteet

- päättää liiton sääntöjen muuttamisesta

- päättää liiton purkautumisesta

9§ HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 10 ja enintään
17 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen
varajäsen puheenjohtajaa lukuun ottamatta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta. Sama
henkilö voidaan valita hallitukseen yhtäjaksoisesti enintään
kolmeksi kaudeksi.

Hallitus valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa
keskuudestaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen alaisuudessaan toimivia ja
sille vastuullisia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä
määrätä niiden tehtävät.

Edustajiston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on puhe- ja
läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä,
varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään yhden kolmasosan (1/3)
hallituksen jäsenistä sitä vaatiessa.

Mikäli hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi osallistua
kokoukseen ennen kokousta postitse tai kokouksen aikana
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä muualla on
määrätty, hallituksen tehtävänä on

- edustaa ja johtaa liittoa ja hoitaa liiton asioita sääntöjen ja
edustajiston päätösten mukaisesti

- vastata liiton työmarkkinaneuvottelu- ja sopimustoiminnasta

- päättää liiton työtaistelutoimenpiteistä ja
työtaisteluavustuksista

- vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta, laatia tilinpäätös sekä
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laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

- jakaa liiton rahaston sääntöjen mukaan myönnettävät avustukset

- jakaa liiton apurahat

- päättää liiton huomionosoitusten myöntämisestä

- vahvistaa tarvittavat johto- ja ohjesäännöt

- valita keskuudestaan työvaliokunnan jäsenet

- ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän
palkkausperusteensa, muut työehdot ja tehtävät

- huolehtia liiton toiminnan strategisesta kehittämisestä ja hoitaa
muut liittoa koskevat asiat

11§ TYÖVALIOKUNTA

Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat sekä vähintään kaksi muuta hallituksen
keskuudestaan nimeämää jäsentä.

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa
käsiteltävät asiat ja hoitaa hallituksen määräämät kiireelliset
asiat.

12§

TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen
tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä luovutettavaksi
tilintarkastajalle.

Tilintarkastajien on tarkastettava liiton hallinto ja talous hyvän
tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tarkastuksesta on
heidän jätettävä hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä
edustajistolle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto
taloudenhoidosta, tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.

Jos tilintarkastajat seuratessaan taloudenhoitoa vuoden aikana
tarkastuksiensa perusteella tai muutoin havaitsevat olevan aihetta
muistutuksiin ja esityksiin, on siitä viipymättä ilmoitettava liiton
hallitukselle.

13§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen
erikseen määräämän henkilön kanssa.

14 §
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SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa edustajiston päätöksellä, jos
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on muutosta
kannattanut.

15§

LIITON PURKAMINEN

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään
kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä edustajiston
varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Tällaisen päätöksen
tekoon vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa
(3/4) annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa liiton varat on käytettävä lähellä liiton
toimintaa olevaan tarkoitukseen sekä lahjoittajien ja
testamentintekijöiden tahdon mukaisesti siten kuin jälkimmäisessä
purkamiskokouksessa päätetään.


