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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Nimi:
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02601 Espoo

Rekisterinumero:
Merkitty rekisteriin:

189.228
15.04.2004

Jäljennös annettu:
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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Sähkötekniset työnantajat STTAja kotipaikka Espoon kaupunki.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistys on sähköteknisten järjestelmien, laitteiden tai laitteistojen rakentamista, huoltoa,
kunnossapitoa, ylläpitoa tai korjaamista taikka näihin toimintoihin läheisesti liittyvää
toimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä. Yhdistyksen tarkoituksena on näiden
sääntöjen lähemmin määräämällä tavalla valvoa jäsentensä yhteisiä etuja jäljempänä tässä
kohdassa mainittavissa kysymyksissä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1. valvoo jäsenistön etuja sähköteknistä rakentamista ja korjaamista koskevien
asioiden käsittelyssä viranomaisten, elinkeinoelämän ja alan muiden järjestöjen kanssa;
2. tekee asianomaisten työntekijäpuolta edustavien järjestöjen kanssa
läinsäädännössä tarkoitettuja työehtosopimuksia sovellettavaksi sähköistysalan erilaatuisissa
töissä;
3. toimii työriitojen selvittämiseksi jäsenten edun mukaisesti;
4. tukee ja auttaa jäseniään mahdollisissa työriidoissa;
5. ohjaa ja neuvoo jäseniään työlainsäädännön sekä yhdistystä ja sen jäseniä sitovien
sopimusten soveltamisessa;
6. harjoittaa koulutus-ja neuvontatoimintaa;
7. seuraa toimialansa työolojen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä vaikuttaa työja ammattitaidon ja työn tuottavuuden kohottamiseen;
8. pyrkii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla toiminnallaan tukemaan sähköistysalalla
tapahtuvaa rakentamista ja korjaamista ja sähköistysalan kehitystä sekä aikaansaamaan hyvät ja
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luottamukselliset suhteet muihin alalla toimiviin.
3 § JÄSENET
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa
2 §:ssä mainittua toimintaa tai joka edustaa 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan harjoittajia.
Samaan konserniin kuuluvien kaikkien sellaisten yhteisöjen, jotka toimivat näiden sääntöjen 2
§:n mukaisella toimialalla, tulee liittyä yhdistyksen jäseniksi, elleivät yhteisöt ole
työehtosopimuslain nojalla sidottuja johonkin muuhun kuin yhdistyksen tekemään
työehtosopimukseen.
Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Jäsenyys lakkaa sen tammi- tai heinäkuun ensimmäisenä päivänä, joka ensiksi
seuraa kuuden kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on asetettu konkurssiin, jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jättänyt muuten täyttämättä ne velvoitukset, joihin
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunuttai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamispäätöksellä jäsenen jäsenyys
yhdistyksessä päättyy heti.
Jäsen, joka eroaa tai on erotettu yhdistyksestä, ei ole oikeutettu saamaan takaisin
yhdistykselle suorittamiaan maksuja, mutta on velvollinen täyttämään jäsenenä ollessaan
tekemänsä sitoumukset yhdistystä kohtaan sekä suorittamaan jäsenelle kuuluvat maksuttämän
pykälän ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetulta eroilmoituksen antamisen ja jäsenyyden
päättymisen väliseltä ajalta. Jäsen menettää yhdistyksestä erotessaan kaikki oikeutensa
yhdistykseen, eikä hänellä myöskään ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen nähden.
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
Jäsenmaksun suuruus määräytyy siten, että jäsenen näiden sääntöjen 2 §:n tarkoittamalla
toimialalla työskennelleille työntekijöille ja toimihenkilöille edellisen kalenterivuoden
aikana maksamien palkkojen yhteismäärä kerrotaan syyskokouksen
vuosittain vahvistamalla prosenttiluvulla. Syyskokous voi lisäksi vahvistaa jäsenmaksulle
euromääräisen vähimmäismäärän.
Ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan jäsen suorittaa vuosimaksun vain niiden kuukausien osalta, joina
se on yhdistykseen kuulunut.
Maksut on suoritettava hallituksen määräämänä ajankohtana.
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6 § HALLINTO JA TOIMIELIMET
Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja sääntöjen12 §:n mukaisissa asioissa
hallitus. Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus, hallituksen työvaliokunta ja toimitusjohtaja.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Puhetta yhdistyksen kokouksissa johtaa
kokouksen tehtävään valitsema henkilö.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka joulukuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni lukuun ottamatta sääntöjen
muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskevaa päätöksentekoa, jossa jäsenen äänimäärä
määräytyy näiden sääntöjen 24 § toisen kappaleen mukaan. Sama henkilö voi yhdistyksen
kokouksessa valtakirjan nojalla edustaa enintään viittä poissaolevaa jäsentä. Jäsen hänen
käytössään olevat valtakirjat mukaan luettuna ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin yhdellä
viidesosalla (1/5) äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kokouskutsu voidaan lähettää jäsenille myös
sähköpostitse edellä mainittua määräaikaa noudattaen.
9 § VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjöhtaja sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen lajllisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
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muille vastuuvelvollisille
7. valitaan vaalivaliokunta 10 §:n mukaisesti
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvioja liittymis-ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle sekä hallituksen puheenjohtajan, hallituksen
ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten ja tilintarkastajain
mahdolliset palkkiot.
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä varsinaiset
jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen 11 §:n mukaisesti
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin,
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10 § VAALIVALIOKUNTA
Yhdistyksen kevätkokous valitsee jäsenten tai jäsenyhteisöjen omistajista taikka niiden johtoon
kuuluvista henkilöistä koostuvan vaalivaliokunnan. Vaalivaliokuntaan kuuluu vähintään kohne ja
enintään kuusi (6) jäsentä. Vaalivaliokuntaa valittaessa tulee huomioida, että vaalivaliokunnan
jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti yhdistyksen jäsenkuntaa niin jäsenen palveluksessa
olevien 2 §:ssä tarkoitettua työtä tekevien työntekijöiden lukumäärän kuin jäsenen kotipaikan
maantieteellisen sijainninkin osalta. Valitun vaalivaliokunnan toimikausi kestää siihen saakka,
kunnes yhdistyksen seuraava kevätkokous on valinnut uuden vaalivaliokunnan. Vaalivaliokunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii toimitusjohtaja tai
vaalivaliokunnan
erikseen valitsema muu henkilö.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä yhdistyksen syyskokoukselle ehdotus hallituksen
puheenjohtajaksi, ensimmäiseksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi sekä varsinaisiksi jäseniksi
sekä kaikille edellä mainituille henkilöille valittaviksi henkilökohtaisiksi
varajäseniksi.
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11 § HALLITUKSEN KOKOONPANO JA VALINTA
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka käsittää puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen
varapuheenjohtajan sekä yhdistyksen syyskokouksen kulloinkin päättämän määrän, vähintään neljä
ja enintään kymmenen, varsinaista jäsentä. Heille kaikille valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen kuhunkin edellä mainittuun tehtävään valittavan henkilön tulee olla yhdistyksen
jäsen tai olla yhdistyksen jäsenenä olevan oikeuskelpoisen yhteisön omistaja taikka toimia
johtavassa asemassa yhdistyksen jäsenenä olevassa yhteisössä.
Hallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi käsittää kunkin valintaa seuraavat kaksi
kalenterivuotta. Sama henkilö voidaan valita hoitamaan kutakin edellä mainituista tehtävistä
erikseen enintään kolme täyttä toimikautta peräkkäin.
Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Sama henkilö voidaan
valita hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävään enintään kuusi täyttä toimikautta peräkkäin.
Hallituksen varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten toimikausi on yksi
kalenterivuosi. Sama henkilö voidaan valita hallituksen varsinaisen jäsenen varajäsenen
tehtävään enintään kuusi täyttä toimikautta peräkkäin.
Hallituksen puheenjohtajaa, ensimmäistä ja toista varapuheenjohtajaa, hallituksen varsinaisia
jäseniä sekä edellä mainittujen henkilökohtaisia varajäseniä valittaessa tulee huomioida, että
jäsenmaksumääriltään eri suuruisetja maan eh osista olevat yhdistyksen jäsenet tulevat
mahdollisimman hyvin edustetuiksi kaikissa edellä mainituissa tehtävissä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja varsinaiset jäsenet eivät saa koostua
henkilöistä, jotka ovat saman jäsenen tai samaan konserniin kuuluvien eri jäsenten
palveluksessa.
Hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai
varajäsen, menettää kelpoisuutensa toimia tehtävässä, jos
a) hän toimikautensa aikana lakkaa edustamasta sitä yhdistyksen jäsentä, jota hän edusti
tullessaan valituksi asianomaisen tehtävään; tai
b) sen yhdistyksen jäsenen, jota hän on edustanut tehtävään valituksi tullessaan, jäsenyys
yhdistyksessä lakkaa asianomaisen henkilön toimikauden aikana.
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Edellisen kappaleen kohdassa a) tarkoitettuna tilanteena ei pidetä sitä, jos hallituksen
puheenjohtaja, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai varajäsen
siirtyy edustamaan toista yhdistyksen jäsenenä olevaa oikeuskelpoista yhteisöä, jos siirtyminen
perustuu liiketoiminnan luovutukseen, sulauturniseen tai jakautumiseen ja henkilö edelleen
toimii oikeuskelpoisessa yhteisössä, johon toiminta on siirtynyt, tämän pykälän toisessa
kappaleessa mainitussa tehtävässä. Henkilön kelpoisuus toimia yhdistyksen hallituksessa ei
kuitenkaan jatku liiketoiminnan siirtyessä vaikka edellisessä virkkeessä mainitut edellytykset
täyttyisivät, jos siirtymisen seurauksena yhdistyksen hallitukseen tulisi kaksi edustajaa,
jotka tämän pykälän
seitsemännessä kappaleessa tarkoitetulla tavalla edustaisivat samaa yhdistyksen jäsentä tai
samaan konserniin kuuiuvia yhdistyksen eri jäseniä.
Jos hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen tai
varajäsen on edellä näiden sääntöjen mukaan toimikautensa aikana menettänyt kelpoisuutensa
toimia tehtävässä, päättyy valitun henkilön jäsenyys hallituksessa välittömästi kelpoisuuden
menettämiseen. Hallitus voi seuraavassa hallituksen kokouksessa todeta henkilön jäsenyyden
hallituksessa päättyneen kelpoisuuden menettämisen seurauksena. Tehtävästä eronneen,
yhdistyksen kokouksen erottaman sekä kelpoisuutensa toimia hallituksessa menettäneen henkilön
sijalla hallituksessa toimii hänen henkilökohtainen varajäsenensä kulumassa olevan toimikauden
loppuun tai siihen saakka, kunnes yhdistyksen kokous on valinnut tehtävään uuden henkilön
kesken jääneen toimikauden jäljellä olevaksi kestoajaksi.
Hallitusjäsenyys on luottamustoimi.
12 § HALLITUKSEN ORGANISOINTI, TOIMINTA JA TEHTÄVÄT
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Puhetta hallituksen kokouksissa johtaa hallituksen puheenjohtaja sekä hänen estyneenä ollessaan
ensimmäinen varapuheenjohtaja. Mikäli puheenjohtajan lisäksi myös ensimmäinen varapuheenjohtaja
on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimii hallituksen kokouksen puheenjohtajana hallituksen
toinen varapuheenjohtaja.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja / tai
varapuheenjohtajat mukaan luettuina ovat läsnä. Kokoukseen osallistumisesta estyneenä olevan
hallituksen puheenjohtajan, hallituksen ensimmäisen tai toisen varapuheenjohtajan taikka
hallituksen varsinaisen jäsenen sijasta kokoukseen osallistuu hänen
henkilökohtainen varajäsenensä.
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Päätöksiä tehtäessä hallituksen puheenjohtajalla, kummallakin varapuheenjohtajalla ja kullakin
hallituksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä jäljempänä tässä kohdassa (12 §) mainituin
poikkeuksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen päätökset, jotka koskevattyöehtosopimuksen solmimista tai irtisanomista taikka
työnantajapuolen toimeenpaneman työsulun tai muun työtaistelutoimenpiteen lopettamista,
vaativattullakseen hyväksytyksi, että vähintään viisi kuudesosaa (5/6) hallituksen kokouksessa
annetuista äänistä on kannattanut päätöstä.
Työsulun tai muun työnantajapuolen työtaistelutoimenpiteen aloittamista koskevan hallituksen
päätöksen on oltava yksimielinen tullakseen voimaan kokouksessa annetuista äänistä laskettuna.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
1. päättää työehtosopimuksen solmimisesta ja irtisanomisesta;
2. päättää yhdistyksen yksittäistä, useampaa tai kaikkia jäsenyrityksiä koskevan työsulun
aloittamisesta ja lopettamisesta;
3. päättää muista toimenpiteistä, joihin varsinaisten jäsenten on työmarkkinatoiminnan
toteuttamista varten ryhdyttävä;
4. valvoa, että yhdistyksen jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja
sitovia määräyksiä sekä niitä sopimuksia, joita voidaan tehdä yhdistyksen ja muiden yhteisöjen
välillä;
5. päättää uusien jäsenten hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta;
6. luoda suuntaviivat yhdistyksen työmarkkinapolitiikalle;
7. ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtajan;
8. hoitaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa yhdistyksen varoja ja vastata niistä;
9. valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat;
10. käsitellä sellaiset yhdistyksen toimintaa koskevat asiat, jotka sille on annettu
harkittaviksi
11. edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja valvoa sen etuja
13 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA JA SEN KOKOUKSET
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja.
Työvaliokunta on päätösvaltainen käsittelemään sellaisia juoksevia ja kiireellisiä asioita,
joita toimitusjohtaja ei ole oikeutettu ratkaisemaan, sekä myös muita asioita hallituksen
erityisen valtuutuksen tai toimeksiannon perusteella, niin myös valmistelemaan hallituksen
kokouksissa esille tulevia asioita.
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Hallituksen työvaliokunta kutsutaan koolle, jos joku sen jäsenistä sitä pyytää. Hallituksen
työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.
Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Työvaliokunnan päätösten tulee
olla yksimielisiä.
14 § TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT Toimitusjohtajan tehtävänä on:
1. vastata yhdistyksen työmarkkinapolitiikan toteuttamisesta sekä toimia yhdistyksen
tarkoitusperien edistämiseksi ja yhdistyksen kehittämiseksi
2. johtaa yhdistyksen toimistoa ja organisoida sen toiminta
3. ottaa palvelukseen ja erottaa yhdistyksen toimiston toimihenkilöt
4. huolehtia vuosi-ja muiden maksujen perimisestä ja siitä, että yhdistyksen tuloista ja
menoista pidetään kirjaa sekä hoitaa ja hallita yhdistyksen varoja
5. huolehtia yhdistyksen kokouksen, hallituksen, hallituksen työvaliokunnan koolle kutsumiseen
liittyvistä käytännön toimenpiteistä
6. esitellä käsiteltävät asiat yhdistyksen, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan
kokouksissa ja huolehtia päätösten täytäntöönpanoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä
7. suorittaa muut tehtävät toimivaltansa rajoissa.
15 § PÖYTÄKIRJAT
Pöytäkirjaa yhdistyksen kokouksista sekä hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan kokouksista
pitää toimitusjohtaja tai kokouksen sekä vastaavasti hallituksen tai hallituksen työvaliokunnan
valitsema muu henkilö. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkistavat kokouksen puheenjohtaja ja
kaksi muuta kokouksessa läsnä ollutta, jotka tehtävään valitaan. Hallituksen kokouksen
pöytäkirja tarkistetaan hallituksen myöhemmässä kokouksessa. Hallituksen työvaliokunnan
kokouksen pöytäkirjan
tarkistaa kokouksen puheenjohtaja.
16 § PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN
Yhdistyksen jäsen älköön antako julkisuuteen tietoja yhdistyksen päätöksistä tai
toimenpiteistä. Mikäli yhdistyksen päätös tai toimenpide katsotaan tarpeelliseksi saattaa
julkisuuteen, tiedottaa siitä ainoastaan hallitus, hallituksen työvaliokunta tai
toimitusjohtaja.
17 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai toimitusjohtaja,
kukin yksin tai hallituksen määräämäthenkilöt, kukin yksin.
18 § TILIKAUSI, TILINTARKASTAJAT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
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Yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi
valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tan/ittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
19 § JÄSENIÄ SITOVAT MÄÄRÄYKSET
Jäsenet ovat velvolliset noudattamaan näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen
päätöksiä sekä jäsenten palveluksessa työsopimuksen perusteella oleviin henkilöihin nähden
niitä sopimuksia, joihin yhdistys on sidottu sekä yhdistyksen puolesta näiden sopimusten
tulkinnasta annettuja ohjeita.
Jäsen älköön tehkö palveluksessaan työsopimuksen perusteella olevia henkilöitä koskevaa
sopimusta, joka tietäisi poikkeamista sellaisesta yleisesti noudatetusta yhdistystä sitovasta
työnantajaperiaatteesta, jonka syrjäyttäminen ilmeisesti olisi omiaan heikentämään työnantajien
asemaa. Jäsenellä ei ole ilman yhdistyksen hallituksen lupaa oikeutta tehdä palveluksessaan
työsopimuksen perusteella olevia, yhdistyksen toimialalla työskenteleviä henkilöitä koskevaa
työehtosopimusta. Jäsen ei saa työntekijän tai heidän järjestöjensä vaatimuksesta eikä omasta
aloitteestaan hallituksen suostumuksetta ryhtyä periaatteellista laatua oleviin
toimenpiteisiin, joihin voitaisiin vedota ennakkotapauksena toisia työnantajia vastaan.
Jäsen ei saa käyttää työssään tai muuten avustaa toisen järjestäytyneen työnantajan yrityksessä
lakossa olevia tai työstä suljettuja työntekijöitä.
20 § JÄSENYRITYSTEN TYÖOLOT JA TYÖSUHTEET
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn työnantajan on järjestettävä työolot ja työsuhteet voimassa
olevan lainsäädännön ja yhdistyksen jäseniä sitovien sopimusten sekä yhdistyksen päätösten
mukaisiksi. Yhdistyksen jäsen on velvollinen antamaan yhdistyksen edustajalle tarpeelliset
tiedot työsopimussuhteidensa ehdoista sekä työoloista yhdistyksen jäsenen työpaikoilla.
21 § ILMOITUS TYÖRIIDASTA
Jos jäsenyrityksessä on puhjennut tai uhkaa puhjeta työriita, on jäsen heti velvollinen
ilmoittamaan siitä yhdistykselle. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle
yksityiskohtaiset tiedot ja selvitykset riidan syistäja kaikista niistä seikoista, joilla
saattaa olla merkitystä asian selvittämiseksi.
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22 § JÄSENTEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS
Yhdistyksen jäsenen tulee vuosittain ennen helmikuun loppua antaa yhdistykselle yhdistyksen
pyytämät tiedot yrityksensä tai sen yhdistykseen kuuluvan osan tai osaston palveluksessa
edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleiden henkilöiden lukumäärästä ja näille henkilöille
samana aikana maksetuista palkkamääristä. Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle
yrityksensä palkka-ja työoloja koskevatja muut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
tarvittavat tilastotiedot.
23 § JÄSENEN SÄÄNTÖJEN VASTAINEN MENETTELY YM. RIKKOMUKSET
Jos jäsen rikkoo näitä sääntöjä, sääntöjen määräämässä järjestyksessä tehtyjä päätöksiä tai
niiden johdosta annettuja määräyksiä taikka sellaisia yleisesti noudatettuja periaatteita
vastaan, joiden syrjäyttäminen ilmeisesti on omiaan heikentämään toisten työnantajien asemaa,
tulee hallituksen vaatia asianomaista antamaan selitys määräajassa. Selityksen saatuaan tai
ellei asianomainen jäsen ole selitystä antanut, hallitus voi harkintansa mukaan antaa
asianomaiselle varoituksen tai erottaa hänet yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voi
asianomainen valittaa yhdistyksen kokoukseen 30 päivän
kuluessa siitä, kun päätös on hänelle annettu tiedoksi. Valitus on kirjallisesti laadittuna ja
yhdistyksen kokoukselle osoitettuna jätettävä hallituksen puheenjohtajalle.
Erottamispäätöksen vahvistamiseen tarvitaan yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4)
annetuista äänistä.
Kun jäsen erotetaan, on samalla määrättävä, milloin jäsenyys lakkaa. Aikaa ei saa määrätä yhtä
vuotta pitemmäksi.
Erotettu jäsen menettää oikeutensa suorittamiinsa maksuihin eikä hänellä ole minkäänlaista
oikeutta yhdistyksen varoihin. Ennen jäsenyyden päättymistä erääntyneet ja erääntyvät maksut
erotettu jäsen on velvollinen yhdistykselle maksamaan.
24 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen
peräkkäisessä varsinaisessa kevät- ja syyskokouksessa, jossa päätöstä on kannattanut vähintään
neljä viidesosaa (4/5) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai yhdistyksestä purkamisesta.
Äänestettäessä sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskevasta asiasta, määräytyy
jäsenen äänimäärä jäsenen edellisen kalenterivuoden aikana yhdistykselle maksetun jäsenmaksun
suhteessa niin, että jokainen alkava 10.000 euroa jäsenmaksua vastaa yhtä ääntä.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat alan työnantajatoimintaa edistävään
tarkoitukseen purkautumisesta päättävän kokouksen lähemmin määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
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25 § KONSERNIRAKENTEEN ILMOITTAMINEN
Sääntöjen 11 § ja 24 § mainitun konsernin jäsenmaksun selvittämiseksi yrityksen on toimitettava
yhdistykselle konserniin kuuluvien yritysten nimet ja LY-tunnukset.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman
allekirjoitusta.
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