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Nimi, kotipaikka ja kieli
1 §Yhdistyksen nimi on Tekniikka ja Terveys KTN ry, ruotsiksi
käännettynä Teknik och Hälsa FKT rf, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä järjestö.

Järjestön kotipaikka on Helsingin kaupunki. Järjestön kielinä ovat
suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

Tarkoitus
2§Järjestön tarkoitus on edistää ja kehittää jäsenjärjestöjen ja
niiden henkilöjäsenten edunvalvontaa, lisätä jäsenistön ammatillista
yhteenkuuluvuutta sekä edistää jäsenistön yleistä ja yhteistä
taloudellista etua.

Järjestö käy jäsenjärjestöjen puolesta neuvotteluja ja solmii
sopimuksia.

Tarkoituksen toteuttamiseksi järjestö kouluttaa jäsenistöä,
järjestää kursseja, kokouksia ja muita vastaavia yhteisiä
tilaisuuksia sekä tiedottaa jäsenistölle ajankohtaisista asioista.
Järjestö voi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja
arpajaisia sekä perustaa rahastoja toimintansa jatkuvuuden
turvaamiseksi.

Jäsenet
3§Järjestön jäsenenä voi olla edellä 2 §:ssä tarkoitettu
rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu
noudattamaan näiden sääntöjen puitteissa tehtyjä päätöksiä.

Hakemus järjestön jäseneksi on tehtävä järjestön hallitukselle, joka
päättää jäseneksi hyväksymisestä. Hakemukseen on liitettävä
yhdistyksen säännöt ja ilmoitus jäsenmäärästä.

Jäsenyhdistyksen tulee toimia järjestön sääntöjen ja tarkoitusperien
mukaisesti sekä noudattaa näihin sääntöihin perustuvia järjestön
toimielinten päätöksiä.

Jos jäsenyhdistys jättää täyttämättä velvollisuutensa järjestöä
kohtaan tai menettelee järjestön tarkoitusperien vastaisesti, voi
hallitus erottaa sen järjestöstä. Erotettu jäsenyhdistys voi saattaa
erottamispäätöksen järjestön edustajakokouksen tutkittavaksi
jättämällä kirjallisen valituksen järjestön hallitukselle 30 päivän
kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Asia ratkaistaan
järjestön seuraavassa edustajakokouksessa.

Jos jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan järjestöstä, on se kuitenkin
velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden loppuun,
jona eroamisilmoitus tai erottamispäätös tehtiin.

Paikallisyhdistykset
4§
Järjestöllä on paikallista sopimus- ja neuvottelutoimintaa varten
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rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä, jotka ovat järjestön jäseniä.
Ne eivät kuitenkaan osallistu järjestön päätöksentekoon eivätkä
maksa jäsenmaksua.

Järjestön toimielimet
5§Järjestön toimielimet ovat edustajakokous ja hallitus.

Järjestön edustajakokous
6 §Järjestön varsinainen edustajakokous pidetään vuosittain elo-
joulukuussa.
Järjestön ylimääräinen edustajakokous pidetään, kun varsinainen
edustajakokous niin päättää taikka hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai milloin 1/3 jäsenyhdistyksistä taikka jäsenyhdistys tai
jäsenyhdistykset, joiden henkilö- jäsenmäärä on vähintään 1/3
järjestön koko jäsenmäärästä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

Edustajakokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
edustajakokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Järjestön varsinaisen sekä ylimääräisen edustajakokouksen tarkemman
ajan ja paikan määrää järjestön hallitus, joka myös kutsuu kokouksen
kokoon.

Kutsu järjestön edustajakokoukseen toimitetaan kirjallisesti
jäsenyhdistykselle varsinaiseen kokoukseen vähintään 14 päivää ja
ylimääräiseen kokoukseen vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Järjestön edustajakokoukseen jäsenyhdistyksillä on oikeus lähettää
yksi edustaja sekä lisäksi 1 edustaja kutakin alkavaa 1000:tta
henkilöjäsentään tai jäsenyhdistystensä yhteenlaskettua
henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.

Tässä pykälässä tarkoitettuna henkilöjäsenten kokonaislukumääränä
pidetään yhdistyksen järjestön toimintapiirissä olevien maksavien
henkilöjäsenten lukumäärää edustajakokousta edeltävän
kalenterivuoden lopussa.

Yhdistys, joka on hyväksytty jäseneksi järjestöön, saa äänioikeuden
ensimmäisenä kalenterivuonna liittymishetkellä olevien maksavien
henkilöjäsenten lukumäärän mukaan.

7§Varsinaisen edustajakokouksen tehtävänä on:

-käsitellä hallituksen selonteko edelliseltä toimikaudelta;

-käsitellä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päättää
tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliseltä
tilikaudelta;

-vahvistaa järjestön toimintalinja;

-määrätä järjestölle suoritettavan jäsenmaksun suuruus ja
suoritusaika
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seuraavalle toimintakaudelle;

-vahvistaa järjestön tulo- ja menoarvio seuraavaa tilivuotta varten;

-valita hallituksen puheenjohtaja joka neljäs vuosi
nelivuotiskaudeksi;

-päättää hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten
lukumäärästä;

-valita muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet joka
neljäs vuosi nelivuotiskaudeksi;

-valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa;

-päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Järjestön hallitus
8§Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kymmenen (10)
ja enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä sekä näille
kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jokaisen jäsenjärjestön piiristä valitaan hallitukseen vähintään
yksi jäsen ja hänelle varajäsen.

Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on
neljä vuotta kestävä varsinaisten edustajakokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen
varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kokouksessa on puheenjohtajan,
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, lisäksi läsnä
yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja niin usein kuin asiat sitä
vaativat tai, kun kaksi hallituksen jäsentä hallitukselta
kirjallisesti sitä vaatii.

Neuvotteluja ja sopimusvalmisteluja varten hallitus asettaa avukseen
ja alaisuuteensa tarvittavan määrän valiokuntia ja työryhmiä.

Järjestön solmimien virka- ja työehtosopimusten hyväksymisestä,
irtisanomisesta ja jatkamisesta päättää järjestön hallitus.
Sopimustavoitteista päättää järjestön hallitus jäsenliittojen
esitysten perusteella.

Työtaistelut
9§Järjestön toimeenpanemasta työtaistelusta päättää järjestön
hallitus 2/3 määräenemmistöllä. Jäsenyhdistyksen tai sen
alayhdistyksen valmistautuessa työtaisteluun on siitä ilmoitettava
järjestön hallitukselle.

Tilit ja tilintarkastus
10 §Järjestön tilikausi on kalenterivuosi.
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Tilinpäätöksen tulee olla valmiina Jätettäväksi tilintarkastajille
maaliskuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ennen
huhtikuun loppua.

Järjestön nimenkirjoittaminen
11 §Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja sekä
hallituksen määräämät toimihenkilöt tai hallituksen keskuudestaan
valitsemat jäsenet, aina kaksi yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen
12 §Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain järjestön
edustajakokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että
muutosehdotusta kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa (3/4)
äänestyksessä annetuista äänistä.

Järjestön purkaminen
13 §Järjestön purkamiseen vaaditaan, että päätös siitä tehdään
edustajakokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Järjestön purkautuessa sen jäljelle jääneet
varat jaetaan jäsenyhdistysten kesken niiden kahden viimeisen vuoden
jäsenmaksujen mukaisessa suhteessa.


