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1§
1 Yhdistyksen nimi on STTK ry ruotsiksi STTK rf, josta näissä säännöissä
käytetään nimeä STTK.
2 STTK:n kotipaikka on Helsinki.
3 STTK:n kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on
suomi.
4 STTK on toiminnassaan ja suhteissaan poliittisiin puolueisiin nähden
itsenäinen ja sitoutumaton.
Tarkoitus ja toiminta
2§
1 STTK:n tarkoituksena on jäsenliittojensa ammatillisena keskusjärjestönä
parantaa koulutettujen ammattilaisten ja asiantuntijoiden taloudellista ja
henkistä hyvinvointia sekä edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa.
3§
1 Tarkoituksensa toteuttamiseksi STTK vaikuttaa lainsäädäntöön ja muuhun
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kotimaassa ja kansainvälisesti, sekä
osallistuu työmarkkinaratkaisujen tekemiseen jäsenliittojensa edustajana.
STTK:lla voi olla myös omaa julkaisutoimintaa.

2 Toimintansa tukemiseksi STTK voi omistaa kiinteistöjä ja
lomanviettopaikkoja, ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä panna
toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.
Jäsenet
4§
1 STTK:hon voidaan hyväksyä jäseneksi, jota näissä säännöissä kutsutaan
jäsenliitoksi, Suomessa toimiva, rekisteröity koulutettuja ammattilaisia ja
asiantuntijoita edustava ammattijärjestö, joka hyväksyy STTK:n tarkoituksen
sekä sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä, sen tekemiä sopimuksia sekä
hallintoelinten päätöksiä.
2 Kirjallinen jäsenhakemus tehdään STTK:n hallitukselle, joka päättää
jäseneksi hyväksymisestä.
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5§
1 Jäsenliitto huolehtii itsenäisesti jäsentensä eduista ottaen huomioon näiden
sääntöjen määräykset. Toiminnallaan jäsenliitto ei saa vahingoittaa STTK:ta
eikä toista jäsenliittoa.
2 Sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä on määrätty, jäsenliiton tulee:
a) ilmoittaa jäsenmääränsä STTK:lle STTK:n hallituksen tarkemmin
määräämällä tavalla ja aikana,
b) ilmoittaa STTK:lle ylintä päätäntävaltaa käyttävien elintensä kokouksista
sekä varata näissä kokouksissa STTK:n puheenjohtajalle mahdollisuus
osallistua kokoukseen,
c) toimittaa vuosittain toimintakertomus ja vahvistettu tilinpäätös STTK:lle,
d) toimittaa STTK:lle tutkimus- ja tilastotoiminnassa tarvittavat tiedot.
6§
1 Jäsenliitot hoitavat itsenäisesti itseään koskevat ja keskenään sopimallaan
tavalla yhteiset työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut.
2 Jäsenliitolla on oikeus irrottautua STTK:n tekemästä tulopoliittisesta tai
muusta sopimuksesta ilmoittamalla siitä STTK:n hallitukselle tämän asettaman
vähintään 14 vuorokauden pituisen määräajan kuluessa.
3 Jäsenliiton on toimitettava STTK:lle tiedoksi tekemänsä työtaisteluilmoitus.
Halutessaan jäsenliitto varaa STTK:n edustajalle tilaisuuden osallistua riidan
ratkaisemista tarkoittaviin neuvotteluihin.

7§
1 Jäsenliitto suorittaa STTK:lle vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruus
määräytyy jäsenliiton maksavien henkilöjäsenten lukumäärän mukaan.
Liittymisvuoden ja sitä seuraavan vuoden jäsenmaksu voi olla erisuuruinen
kuin seuraavien vuosien jäsenmaksu. Jäsenmaksun suuruuden määrää
edustajisto.
2 Jäsenmaksu on tilitettävä edustajiston tarkemmin määräämällä tavalla ja
määräämänä aikana. Edustajistolla on oikeus määrätä korko viivästyneelle
jäsenmaksulle.
3 Edustajistolla on oikeus asettaa jäsenliittojen maksettavaksi yhden vuoden
aikana ylimääräinen jäsenmaksu, jonka määrä on enintään puolen vuoden
varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.
4 Jos jäsenliitto on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen, sen piiristä
valitulla edustajalla ei ole äänioikeutta STTK:n edustajistossa, ellei edustajisto
erityisistä syistä toisin päätä
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8§
1 Jäsenliitto voi erota STTK:n jäsenyydestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain
määräämällä tavalla. Eroaminen tulee voimaan kuuden (6) kuukauden
kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Samasta ajankohdasta jäsenliittojen
oikeudet ja velvollisuudet STTK:ta kohtaan päättyvät lukuun ottamatta
edustuksia STTK:n hallinnossa, jotka päättyvät välittömästi. Tämä ei
kuitenkaan koske maksuja, jotka ovat erääntyneet tai joihin jäsenliitto on
määrätyksi ajaksi sitoutunut.
9§
1 Jäsenliitto, joka toiminnallaan vahingoittaa STTK:n toimintaa tai toimii
vastoin STTK:n tarkoitusperiä tai näitä sääntöjä, voidaan erottaa STTK:n
jäsenyydestä.
2 Jos jäsenliitto ilman STTK:n hallituksen hyväksymää syytä jättää STTK:lle
tulevan maksun määräajassa suorittamatta voidaan jäsenliitto erottaa
STTK:sta.
3 Jäsenliiton erottamisen käsittelee ja päättää STTK:n hallitus. Asianomainen
jäsenliitto voi vedota STTK:n hallituksen päätöksestä seuraavaan edustajiston
kokoukseen. Jäsenliiton on tehtävä valitus kirjallisesti 30 päivän kuluessa
saatuaan tiedon STTK:n hallituksen päätöksestä.
Edustajisto
10 §
1 STTK:n ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto. Edustajiston kokouksessa
noudatettavia menettelytapoja varten vahvistetaan menettelytapajärjestys.
11 §
1 Edustajistoon valitaan neljän vuoden toimikaudeksi kuusikymmentä (60)
varsinaista jäsentä jäsenmäärien suhteessa jäsenliittojen piiristä, kuitenkin
siten, että jokaisella jäsenliitolla on vähintään yksi (1) jäsen.
2 Laskentaperustaksi otetaan se jäsenmäärä, jonka perusteella jäsenliitto on
suorittanut STTK:lle jäsenmaksunsa edustajiston toimikautta edeltävän
kalenterivuoden lopussa.
3 Kunkin jäsenliiton hallitus ilmoittaa STTK:lle edustajiston jäsenten ja
yleisvarajäsenten nimet ja osoitteet STTK:n hallituksen määräämällä tavalla ja
määräämänä aikana. Samalla ilmoitetaan missä järjestyksessä
yleisvarajäsenet toimivat varsinaisen jäsenen ollessa tilapäisesti estyneenä.
Edustajiston jäsen ei voi olla hallituksen jäsen.
4 Edustajistoon valituille varsinaisille jäsenille valitaan lisäksi jokaisesta
jäsenliitosta kaksi (2) kertaa niin monta yleisvarajäsentä kuin siitä on valittu
varsinaista jäsentä.
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5 Jos STTK:hon liittyy jäsenliitto edustajiston toimikauden aikana, on tällä
oikeus valita edustajistoon yksi (1) varsinainen jäsen ja tälle kaksi (2)
yleisvarajäsentä jäljellä olevaksi edustajiston toimikaudeksi. Tällöin
edustajiston jäsenmäärä vastaavasti suurenee yhdellä.
6 Edustajiston jäsenen tai yleisvarajäsenen tulee olla jäsenliiton tai sen
jäsenyhdistyksen jäsen taikka palveluksessa oleva henkilö. Jos valintahetken
edellytys lakkaa, päättyy asianomaisen jäsenen tai yleisvarajäsenen
toimikausi edustajistossa. Eronneen, eläkkeelle siirtyneen tai jäsenliiton
ilmoittaman pysyvän esteen saaneen varsinaisen jäsenen tai yleisvarajäsenen
tilalle jäsenliitto on oikeutettu ilmoittamaan uuden jäsenen tai yleisvarajäsenen
jäljellä olevaksi edustajiston toimikaudeksi. Edustajisto toteaa jäsenyyden
alkamisen ja sen missä järjestyksessä yleisvarajäsenet toimivat varsinaisen
jäsenen ollessa tilapäisesti estyneenä.
7 Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) sen
jäsenistä on läsnä.
12 §
1 Edustajiston toimikauden ensimmäistä varsinaista kokousta kutsutaan
edustajiston järjestäytymiskokoukseksi. Järjestäytymiskokouksessa
edustajisto:
a) valitsee edustajiston toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan,
b) valitsee edustajiston toimikaudeksi yhden (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja
heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat. Tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien tulee olla KHT tai HTM -pätevyyden omaavia,
c) valitsee STTK:n hallituksen puheenjohtajan sekä
d) määrää STTK:n hallituksen muiden varsinaisten jäsenten lukumäärän ja
valitsee STTK:n hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja kullekin
henkilökohtaisen varajäsenen.
13 §
1 Edustajiston varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään
viimeistään toukokuussa ja syyskokous, joka pidetään viimeistään
joulukuussa.
2 Edustajiston varsinaisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää STTK:n
hallitus. Hallitus lähettää kokouskutsun postitse tai sähköisesti kullekin
edustajiston jäsenelle ja jäsenliitolle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen
kokousta.
3 Asia, jonka jäsenliitto haluaa käsiteltäväksi edustajiston varsinaisessa
kokouksessa, on toimitettava postitse tai sähköisesti STTK:n hallitukselle
viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.
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4 Varsinaisen edustajiston kokouksen esityslista on toimitettava edustajiston
jäsenille ja jäsenliitoille postitse tai sähköisesti vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen kokousta.
14 §
Edustajiston kevätkokouksessa:
a) käsitellään STTK:n hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
b) käsitellään STTK:n hallituksen laatima edellisen vuoden tilikertomus
c) käsitellään tilintarkastuskertomus
d) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä STTK:n hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
15 §

Edustajiston syyskokouksessa:
a) päätetään STTK:n toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
b) päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
c) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, maksukaudet ja -ajat
d) päätetään seuraavan vuoden aikana liittyviltä jäsenliitoilta perittävän
jäsenmaksun suuruus
e) päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen jäsenten
kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot.
16 §
1 Ylimääräisen edustajiston kokouksen kutsuu koolle hallitus.
2 Ylimääräinen edustajiston kokous on kutsuttava koolle myös,
a) kun kolmannes (1/3) jäsenliitoista taikka kaksi tai useampi jäsenliitto, joiden
maksavien jäsenten jäsenmäärä on vähintään kolmannes (1/3) STTK:n piiriin
kuuluvien liittojen maksavien jäsenten jäsenmäärästä, tai
b) vähintään kolmannes (1/3) edustajiston jäsenistä on sitä ilmoittamansa
asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatinut STTK:n hallitukselta.
3 Ylimääräinen edustajiston kokous kutsutaan koolle kullekin edustajiston
jäsenelle ja jäsenliitolle vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta postitse
tai sähköisesti toimitetulla kirjallisella kutsulla.
4 Edustajiston ylimääräinen kokous on järjestettävä kuukauden kuluessa
momentin kaksi (2) mukaisen vaatimuksen saapumisesta.
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STTK:n hallitus
17 §
1 STTK:n hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään seitsemän (7)
ja enintään 35 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on
edustajiston järjestäytymiskokousten välinen aika. Edustajisto valitsee STTK:n
hallituksen jäsenet jäsenliittojen piiristä niiden jäsenmäärien suhteessa, ellei
toisin päätetä. STTK:n edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla
on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
2 STTK:n hallituksen jäsenen tulee olla jäsenliiton tai sen jäsenyhdistyksen
toimiva jäsen taikka sen palveluksessa oleva henkilö. Jos valintahetken
edellytys lakkaa, päättyy asianomaisen jäsenen toimikausi STTK:n
hallituksessa. Jos STTK:n hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt
osallistumasta STTK:n hallituksen toimintaan, siirtynyt eläkkeelle tai eroaa
kesken toimikauden, on edustajistolla oikeus valita uusi jäsen.
3 STTK:n hallitus valitsee keskuudestaan neljä varapuheenjohtajaa. STTK:n
hallitus päättää missä järjestyksessä varapuheenjohtajat tulevat
puheenjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä.
4 STTK:n hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä
on saapuvilla. Kutsu ja esityslista lähetetään jokaiselle jäsenelle vähintään
viikkoa ennen kokousta. Kiireellisessä tapauksessa kokouskutsu voidaan
toimittaa noudattamatta määräaikaa.
18 §
1 STTK:n hallitus vastaa keskusjärjestön toiminnasta. Tällöin STTK:n
hallituksen tulee:
a) edustaa STTK:ta,
b) valmistella edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat sekä toimeenpanna
sen päätökset,
c) päättää keskusjärjestötason neuvottelutoiminnassa syntyneiden
neuvottelutulosten hyväksymisestä,
d) hoitaa STTK:n varoja ja omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta sekä
tilinpäätöksen valmistamisesta,
e) pitää yhteyttä jäsenliittoihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin,
f) ottaa ja erottaa STTK:n henkilöstön,
g) päättää STTK:n omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta, panttaamisesta ja
kiinnittämisestä
h) ja hoitaa muut STTK:ta koskevat asiat.
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19 § Työvaliokunta
1 STTK:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja kolme muuta STTK:n
hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä muodostavat työvaliokunnan.
Työvaliokunta voi valmistella STTK:n hallitukselle kuuluvia asioita sekä
käsitellä asioita, jotka STTK:n hallitus on työvaliokunnalle osoittanut.
2 Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.
20 §
1 STTK:n hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan STTK:n
puheenjohtajaksi, tehtävänä on:
a) johtaa STTK:n toimintaa näiden sääntöjen sekä edustajiston ja STTK:n
hallituksen päätösten mukaan,
b) toimia puheenjohtajana STTK:n hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa
sekä avata edustajiston järjestäytymiskokous sekä suorittaa tällöin sääntöjen
määräämät tehtävät,
c) kutsua koolle STTK:n hallituksen kokoukset siten kuin näissä säännöissä
on määrätty.
2 Jos STTK:n puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt, toimivat
varapuheenjohtajat STTK:n hallituksen päättämässä järjestyksessä hänen
sijaisenaan seuraavaan edustajiston kokoukseen saakka. Jos edustajiston
seuraavaan varsinaiseen kokoukseen on esteen alkamisesta aikaa enemmän
kuin kaksi (2) kuukautta, on edustajisto välittömästi kutsuttava ylimääräiseen
kokoukseen, jossa valitaan uusi STTK:n puheenjohtaja.
Nimenkirjoittaminen
21 §
1 STTK:n nimen kirjoittavat STTK:n puheenjohtaja, STTK:n hallituksen
varapuheenjohtajat ja STTK:n hallituksen määräämät toimihenkilöt kaksi aina
yhdessä kuitenkin siten, että toisen nimenkirjoittajan tulee olla aina STTK:n
hallituksen jäsen.

Tilikausi
22 § Tilit ja niiden tarkastus
1 STTK:n tilit päätetään kalenterivuosittain.
2 Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä
luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa varsinaiselle edustajiston
kevätkokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tilien, hallinnon ja
omaisuuden tarkastuksesta STTK:n hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.
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Lausunnossa on mainittava tarkastuksen johdosta mahdollisesti aiheutuneet
muistutukset ja huomautukset.
3 Tilinpidosta ja tilintarkastuksesta määrätään tarkemmin edustajiston
vahvistamassa taloussäännössä. STTK:n hallitus voi antaa asiasta tarkemmat
ohjeet.
Erinäisiä määräyksiä
23 § Rahastot
1 STTK:lla voi olla rahastoja, joiden perustamisesta ja ohjesäännöstä päättää
edustajisto.
24 § STTK:n purkautuminen
1 STTK:n purkautuminen tapahtuu edustajiston varsinaisen kokouksen
päätöksellä, jolloin vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa purkautumista.
2 Jos STTK on päättänyt purkautua, toimivat STTK:n hallituksen jäsenet
selvitysmiehinä, ellei STTK määrää erikseen yhtä tai useampaa
selvitysmiestä.
3 STTK:n purkautuessa sen varat jaetaan purkautumishetken jäsenliittojen
kesken niiden 10 viimeisen vuoden aikana maksamien jäsenmaksujen
mukaisessa suhteessa.
25 § Sääntömuutokset
1 Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä sekä varsinaisessa
että ylimääräisessä edustajiston kokouksessa, mikäli asia on kokouskutsussa
mainittu ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) läsnäolevista edustajista sitä
kannattaa äänestyksessä annetuista äänistä.
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