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1§
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE
Yhdistyksen nimi on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto - Offentliga och privata
sektorns funktionärsförbund Jyty ry.
Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä Jytyksi, Jytyn varsinaisia jäseniä
jäsenyhdistyksiksi ja jäsenyhdistysten varsinaisina jäseninä olevia luonnollisia henkilöitä
jäseniksi.
Jytyn kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alue on koko maa.
2§
TARKOITUS JA TOIMINTA
Jytyn tarkoituksena on toimia kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja muiden kunnallisia
tai kirkon työ- tai virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien sekä näiden omistamien
yritysten ja laitosten palveluksessa olevien henkilöiden sekä vastaavilla toimialoilla muiden
työnantajien palveluksessa olevien henkilöiden ammattiliittona, jonka tarkoituksena on
1) valvoa jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja,
2) vaikuttaa jäsenten yhteiskunnallisen aseman ja oikeuksien kehitykseen sekä
3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä
vastuuntuntoansa.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Jyty
1) käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen,
työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia tutkimuksia ja
esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin jäsenten asemaa,
oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä
asioissa,
2) edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin,
3) ohjaa, tukee ja valvoo jäsenyhdistysten toimintaa sekä edistää niiden keskinäistä
yhteistoimintaa,
4) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa tiedotus-,
julkaisu- ja neuvontatoimintaa sekä järjestää jäsenelle vapaa-ajan virkistystoimintaa,
5) osallistuu jäseniä koskevan ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen
suunnitteluun ja kehittämiseen neuvottelemalla, antamalla lausuntoja ja tekemällä
aloitteita,
6) antaa jäsenille oikeusapua jäljempänä 29 §:ssä säädetyllä tavalla,
7) voi avustaa jäseniä taloudellisesti liittovaltuuston erikseen päättämällä tavalla,
8) ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, edustaa jäseniä kotimaassa ja
ulkomailla sekä
9) edistää hyviä neuvottelusuhteita kunnallisiin, kirkollisiin ja muihin jäsenten työnantajiin
sekä näiden muodostamiin järjestöihin.
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4§
Jyty on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Jytyn kielet ovat suomi ja ruotsi. Jäsenellä on oikeus Jytyssä käyttää jompaakumpaa
edellä mainituista kielistä ja saada Jytyltä palveluksia näillä kielillä. Kokouksia
johdettaessa käytetään suomen kieltä. Virallinen pöytäkirjakieli ja rekisteröintikieli on
suomi.
Jyty voi olla jäsenenä tai osakkaana sen tarkoitusta edistävissä koti- ja ulkomaisissa
yhteisöissä.
5§
Toimintansa tukemiseksi Jyty voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia,
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä, harjoittaa
kustannustoimintaa, kioskikauppaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä.
Jytyllä on palkkausta ja muita palvelussuhdetta koskevien asioiden ajamista sekä Jytyn
järjestöllisen aseman vahvistamiseen tarvittavia toimenpiteitä varten tukirahasto ja muita
rahastoja, joiden perustamisesta ja kartuttamisesta päättää liittovaltuusto. Rahastojen
käytöstä ja hoidosta määrätään liittovaltuuston hyväksymässä ohjesäännössä.
6§
JÄSENYHDISTYKSET
Jäsenyhdistykseksi liittohallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä 2 §:ssä
tarkoitettujen henkilöiden muodostamia rekisteröityjä yhdistyksiä, joissa on vähintään
kymmenen (10) jäsentä. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen säännöt, jäsenluettelo
sekä ilmoitus toiminta-alueesta.
Mikäli paikkakunnalla ennestään toimii jäsenyhdistys, on sille varattava tilaisuus lausua
mielipiteensä ennen uuden, saman työnantajan palveluksessa oleville tarkoitetun
jäsenyhdistyksen jäseneksi hyväksymistä. Jos lausunto on kielteinen, asia on alistettava
liittovaltuuston ratkaistavaksi.
Jäsenyhdistyksiä hyväksyttäessä on erityisesti otettava huomioon neuvottelusuhteiden
tarkoituksenmukainen järjestäminen työnantajaan.
7§
MALLISÄÄNNÖT
Liittymällä Jytyyn jäsenyhdistys jäsenineen ilmaisee hyväksyvänsä Jytyn tarkoituksen sekä
tahtonsa noudattaa näitä sääntöjä ja Jytyn toimielinten päätöksiä.
Liittovaltuusto hyväksyy jäsenyhdistyksille mallisäännöt, joista voidaan erityisestä syystä
liittohallituksen suostumuksella poiketa. Mikäli liittohallitus ei anna poikkeushakemukseen
suostumustaan, jäsenyhdistys voi saattaa asian liittovaltuuston lopullisesti ratkaistavaksi.
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Mikäli mallisääntöihin tehdyistä muutoksista aiheutuu muutoksia jäsenyhdistyksen
sääntöihin, ne on tehtävä vuoden kuluessa siitä, kun Jyty on ilmoittanut jäsenyhdistykselle
mallisääntöjen muuttamisesta.
8§
YHTEISTYÖJÄSENET
Yhteistyöjäseneksi liittohallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen tai muun
oikeuskelpoisen yhteisön, jonka tarkoitus ja toiminta eivät ole ristiriidassa Jytyn
tarkoituksen ja toiminnan kanssa.
Yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä myös opiskelijoiden muodostamia rekisteröityjä
yhdistyksiä. Liittohallitus päättää yhteistyöjäsenyyden ehdoista ja mahdollisesta
yhteistyöjäsenmaksusta. Yhteistyöjäsenen edustajalla on liittovaltuuston
järjestäytymiskokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhteistyöjäsenellä on liittovaltuustolle
aloiteoikeus.
9§
KUNNIAJÄSENYYS JA ANSIOMERKIT
Liittovaltuusto voi liittohallituksen esityksestä kutsua Jytyn kunniapuheenjohtajaksi tai
kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt huomattavassa määrin Jytyn toimintaa.
Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.
Ansiokkaasta toiminnasta Jytyn hyväksi liittohallitus voi myöntää ansiomerkkejä.
Ansiomerkkien säännöt vahvistaa liittohallitus.
10 §
KANNATUSJÄSENET
Jäsen, joka on jäänyt eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta, voi
jäsenyhdistyksensä sääntöjen mukaisesti säilyttää jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä
kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä ei ole vaalikelpoisuutta Jytyn toimielimiin eikä häntä
oteta huomioon jäsenyhdistyksen edustusta Jytyn toimielimiin määriteltäessä.
11 §
JYTYN JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävä jäsenmaksu, jota kutsutaan Jytyn jäsenmaksuksi, sisältää
liittojäsenmaksun, siihen sisältyvänä Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK –
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK:n jäsenmaksun sekä
jäsenyhdistyksen saaman jäsenmaksupalautuksen.
Jäsenmaksu peritään prosentuaalisena palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta
palkasta sen mukaan kuin liiton säännöissä on tarkemmin säädetty. Prosentuaalinen
jäsenmaksu on suuruudeltaan vähintään 6 momentissa tarkoitettua euromääräistä
jäsenmaksua vastaava.
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Jäsenmaksut Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK – Offentliga och privata
sektorns arbetslöshetskassa JYTK: lle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun
sisältyvänä, näin kerätyistä varoista niitä jäseniltä erikseen perimättä.
Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu. Jäsen
on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle työttömyyden alkamisesta.
Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa
palkattoman virkavapauden/työloman, opiskelun, sairauden tai tapaturman aiheuttaman
työkyvyttömyyden vuoksi, on adoption tai lapsensa syntymän / hoidon takia äitiys-,
isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla tai jäänyt vaille ansiosidonnaista
työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan
jäsenmaksuvelvollisuudestaan säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ilmoittamalla
asiasta yhdistyksen edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin. Jäsenen on tällöin suoritettava
prosentuaalisen Jytyn jäsenmaksun sijasta liittovaltuuston päättämää euromääräistä
jäsenmaksua.
Liittovaltuusto päättää kalenterivuosittain syyskokouksessaan kannatusjäsenmaksun
vähimmäismäärästä.
Jäsenmaksua ei peritä jäsenestä, joka on vapautettu jäsenmaksuvelvollisuudesta ennen
1.1.2005 (vapaajäsen). Jäsenmaksua ei peritä myöskään asevelvollisuutta tai
siviilipalvelusta suorittavalta. 9 §:n mukaisella Jytyn kunniapuheenjohtajalla ja
kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsenmaksu peritään jokaista sellaista kuukautta kohti, jonka aikana henkilö on ollut
jäsenenä ja velvollinen maksamaan Jytyn jäsenmaksua.
Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 3 §:n 6- ja 7-kohtien tarkoittamien etujen
saamisen tai työttömyyskassajäsenyyden sekä äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden
säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua neljältä
(4) kuukaudelta, hän menettää oikeutensa näihin etuihin.
12 §
JYTYN JÄSENMAKSUN MÄÄRITTELY JA PERINTÄ
Liittovaltuusto päättää kalenterivuosittain kokouksessaan kaksi vaihtoehtoista
jäsenmaksuprosenttia.
Mikäli jäsenyhdistys haluaa käyttää liittovaltuuston vahvistamaa korkeampaa
jäsenmaksuprosenttia, on jäsenyhdistyksen ilmoitettava siitä liittohallitukselle.
Jäsenmaksun perintä suoritetaan liittoperintänä niin, että jäsenyhdistykselle palautetaan
liittovaltuuston vuosittain kokouksessaan päättämä osuus.
Korkeampaa jäsenmaksuprosenttia käyttävälle jäsenyhdistykselle suoritetaan
lisäpalautuksena vaihtoehtoisten jäsenmaksuprosenttien välinen erotus.
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Liittovaltuustolla on oikeus tarvittaessa, kuitenkin vain kerran kalenterivuodessa, määrätä
perittäväksi enintään kolmen (3) kuukauden tai, jos on kysymyksessä työtaistelun
rahoittaminen, enintään kahdeksantoista (18) kuukauden jäsenmaksua vastaava
ylimääräinen jäsenmaksu. Työtaistelun johdosta perittävää ylimääräistä jäsenmaksua ei
kanneta työtaisteluun osallistuvilta jäseniltä sen aikana, ja ylimääräisen jäsenmaksun
kantaminen voidaan liittovaltuuston päätöksellä rajata koskemaan pelkästään
työtaistelussa olevan sopimusalueen jäseniä.
13 §
ALUETOIMINTA
Jytyn ja jäsenyhdistysten yhteistoiminnan tehostamiseksi jäsenyhdistykset on ryhmitelty
alueiksi. Alueiden tarkoituksena on edistää jäsenyhdistysten ja Jytyn tarkoitusta ja
toimintaa suorittamalla Jytyn toimielinten niille määräämiä tehtäviä.
Uuden alueen perustamisesta tai alueen lakkauttamisesta päättää liittovaltuusto, joka
vahvistaa aluetoimintaohjeen ja toiminta-alueiden rajat kuultuaan asianomaisia
jäsenyhdistyksiä. Aluetoiminnan tueksi Jyty osoittaa tarpeellisen määrän toimihenkilöitä.
Aluetoiminnan kustannukset maksetaan Jytyn varoista liittovaltuuston hyväksymän
talousarvion puitteissa.
14 §
JÄSENYHDISTYKSEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenyhdistys, joka haluaa erota Jytystä, menetelköön yhdistyslain mukaan. Päätös
liitosta eroamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa
vähintään neljäviidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin
kokouksessa. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi (1) kuukausi.
Eroavan jäsenyhdistyksen ja sen jäsenen jäsenyys ja jäsenmaksuvelvollisuus sekä muut
velvollisuudet Jytyä kohtaan jatkuvat saman vuoden loppuun, minkä ajan kuluessa
jäsenyhdistys voi vielä peruuttaa eronpyyntönsä tai jäsen liittyä toiseen jäsenyhdistykseen
menettämättä jäsenetujaan.
Liittohallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei noudata Jytyn toimielinten päätöksiä,
laiminlyö jäsenmaksuvelvollisuutensa tai muutoin menettelyllään Jytyssä tai sen
ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut liittoa.
Erotettu jäsenyhdistys voi valittaa päätöksestä liittovaltuustolle antamalla liittohallitukselle
kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on
tullut erotetun tietoon. Asia käsitellään seuraavassa liittovaltuuston kokouksessa.
Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys menettää kaikki oikeutensa Jytyn omaisuuteen.
Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös asiasta on tehty tai siinä
tapauksessa, että muutosta ei haeta määräajan kuluessa.
15 §
JÄSENYHDISTYKSEN VELVOLLISUUDET
Jäsenyhdistyksen on näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi
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1) huolehdittava siitä, että jäseneksi liittyvä henkilö asianmukaisesti täyttää
liittymislomakkeen Jytyn jäsenyhdistyksen ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden
työttömyyskassan jäseneksi sekä
2) lähetettävä liittymislomake ja muut jäsenyhdistykselle toimitetut jäsenrekisteritietojen
muutosilmoitukset viipymättä Jytylle,
3) lähetettävä Jytylle viipymättä tilinpäätösasiakirjansa,
4) avustettava Jytyä tietojen ja tilastojen keräämisessä sekä tiedotettava Jytylle
neuvottelutapauksista edunvalvonta-asioissa tai tekemistään sopimuksista,
5) pidättäydyttävä sellaisen sopimuksen tekemisestä, joka saattaa vahingoittaa Jytyä,
toista jäsenyhdistystä tai sen jäseniä,
6) varattava Jytyn edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissaan sekä
7) mahdollisuuksiensa mukaan muutoinkin avustettava Jytyä yhteisten asiain hyväksi
tehtävässä työssä.
16 §
JÄSENYHDISTYKSEN OIKEUDET
Jäsenyhdistys on oikeutettu saamaan Jytyltä kaiken mahdollisen tuen, mitä se nämä
säännöt ja Jytyn tarkoituksen huomioon ottaen katsoo asioittensa menestyksellistä
hoitamista varten tarpeelliseksi.
17 §
TOIMIELIMET
Päätäntävaltaa Jytyssä käyttää liittovaltuusto. Jytyn asioita hoitaa liittohallitus.
18 §
LIITTOVALTUUSTO
Liittovaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Liittovaltuustokausi on kahden
järjestäytymiskokouksen välinen aika.
Liittovaltuusto muodostuu liittovaltuuston jäsenistä, joita valitaan yksi (1) alkavaa tuhatta
(1000) työvoimajäsentä kohden. Yleisvarajäseniä valitaan puolet valtuutettujen määrästä.
Liittovaltuusto valitsee toimikautensa ajaksi keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Liittovaltuuston jäsenet valitaan vaalipiireittäin sitovalla liittoäänestyksellä. Jokaisesta
vaalipiiristä valitaan sen jäsenmäärään suhteutettu määrä valtuutettuja ja yleisvarajäseniä.
Valtuusto vahvistaa vaalipiirien rajat.
Vaali toteutetaan suorana vaalina. Vaalipiirin varsinaisiksi valtuutetuiksi valitaan ne, jotka
ovat saaneet vaalissa eniten ääniä. Yleisvarajäseniksi valitaan samasta vaalipiiristä
varsinaisten valtuutettujen jälkeen eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa
järjestyksessä.
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Liittovaltuuston jäsenten valinta toteutetaan liittovaltuuston vahvistaman vaalijärjestyksen
mukaisella tavalla.
Liiton puheenjohtaja, liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet, Jytyn
tilintarkastajat ja Jytyn tai sen jäsenyhdistyksen päätoimisessa palveluksessa olevat
toimihenkilöt eivät voi olla liittovaltuuston jäseninä eivätkä yleisvarajäseninä. Heillä on
kuitenkin kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, kuten liittohallituksen varsinaisen jäsenen
estyneenä ollessa varajäsenellä. Mainittuun tehtävään valitun liittovaltuuston jäsenen ja
yleisvarajäsenen on ottaessaan tehtävän vastaan samalla erottava liittovaltuuston
jäsenyydestä.
Eläkkeelle kesken liittovaltuustokauden jäävän liittohallituksen ja liittovaltuuston
varsinaisen ja varajäsenen toimikausi ko. luottamustehtävässä päättyy silloin, kun jäsen
jää eläkkeelle. Jäsenyhdistyksestä eronneen jäsenen, joka ei ole samalla liittynyt toiseen
saman Jytyn vaalijärjestyksen mukaisen vaalipiirin jäsenyhdistykseen sekä
jäsenyhdistyksestä erotetun jäsenen toimikausi päättyy jäsenyyden päättyessä.
19 §
LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSET JA ASIOIDEN KÄSITTELY
Liittovaltuuston kutsuu koolle liittohallitus, joka myös määrää kokouksen ajan ja paikan.
Varsinainen kokouskutsu ilmoituksineen kokouksessa käsiteltävistä asioista ja
päätösehdotukset perusteluineen on lähetettävä liittovaltuuston varsinaisille jäsenille,
yleisvarajäsenille ja jäsenyhdistyksille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
Lähettämiseksi tulkitaan myös kutsun ja sen liitteiden julkaiseminen liiton ekstranetsivuilla
kaksi viikkoa ennen kokousta silloin, kun siitä on em. tahoille samassa aikataulussa
sähköisesti tai kirjeitse ilmoitettu.
Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli
puolet liittovaltuuston jäsenistä. Kullakin liittovaltuuston jäsenellä on kokouksessa yksi
ääni. Liittovaltuuston päätökseksi tulee, jollei yhdistyslaista tai näistä säännöksistä muuta
johdu, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa
kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.
Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta liittovaltuuston kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä välittömästi liiton puheenjohtajalle, joka kutsuu kokoukseen ko. vaalipiirin
järjestyksessä ensimmäisen yleisvarajäsenen ja tämän estyneenä ollessa seuraavat
yleisvarajäsenet. Kun liittovaltuuston puheenjohtaja on estynyt, hoitaa varapuheenjohtaja
liittovaltuuston puheenjohtajan tehtäviä.
Asioista, joita liittovaltuutetut, jäsenyhdistykset tai yhteistyöjäsenet haluavat saattaa
liittovaltuuston käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen aloite liittohallitukselle viimeistään
kokousvuoden tammikuun 1. päivänä, jos aloite halutaan käsiteltäväksi kevätkokouksessa,
ja viimeistään kokousvuoden elokuun 1. päivänä, jos aloite halutaan käsiteltäväksi
syyskokouksessa. Aloitteeseen on liitettävä päätösehdotus.
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20 §
LIITTOVALTUUSTON TEHTÄVÄT
Liittovaltuusto käyttää Jytyn päätösvaltaa.
Liittovaltuuston tehtävinä on mm.
1) vahvistaa liiton sopimustavoitteet, ellei se ole siirtänyt niiden hyväksymistä
liittohallituksen päätettäväksi,
2) päättää niiden työ- ja virkaehtosopimusten hyväksymisestä, joiden hyväksymistä se ei
ole siirtänyt liittohallituksen päätettäväksi,
3) päättää Jytyn järjestäytymisperiaatteista,
4) valita Jytyn edustajat varaedustajineen ammatillisen keskusjärjestön ylimpien
päättävien elinten kokouksiin,
5) valita liittovaltuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi liiton puheenjohtaja tai Jytyn
vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla liittohallituksen varsinainen ja yleisvarajäsen, jos he
ovat kesken toimikauttaan eronneet tai tulleet erotetuksi tehtävästään tai toimikausi on
päättynyt 18 § 8 momentissa mainitusta syystä,
6) päättää kalenterivuosittain Jytyn jäsenmaksujen suuruudesta ja yhdistysten
palautusosuudesta,
7) päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä,
8) päättää Jytyn talousarviosta ja lisätalousarviosta,
9) valvoa liittohallituksen toimintaa ja varainhoitoa,
10) päättää niistä toimivaltaansa kuuluvista asioista, jotka liittohallitus, jäsenyhdistykset tai
yhteistyöjäsenet sen ratkaistavaksi esittävät,
11) hyväksyä liiton säännöt ja jäsenyhdistykselle mallisäännöt.
21 §
LIITTOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Liittovaltuustokauden ensimmäistä kokousta kutsutaan liittovaltuuston
järjestäytymiskokoukseksi. Järjestäytymiskokous pidetään joka neljäs vuosi liittovaltuuston
varsinaisen syyskokouksen yhteydessä.
Järjestäytymiskokouksen koollekutsumisessa samoin kuin asioiden käsittelyssä
järjestäytymiskokouksessa sovelletaan 19 §:n määräyksiä. Aloitteet on jätettävä samassa
aikataulussa kuin liittovaltuuston syyskokoukselle.
Liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa
1. vahvistetaan Jytyn luottamustehtävien palkkio- ja korvaussääntö,
2. valitaan seuraavaksi liittovaltuustokaudeksi
a)liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
b)liittohallituksen 11 varsinaista jäsentä ja 4 yleisvarajäsentä,
c)liittovaltuuston keskuudesta liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
d)yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.
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22 §
LIITON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Liiton puheenjohtajan vaali toimitetaan, jos ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Jos
vaalissa joku ehdokkaista saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hän on tullut
valituksi. Ellei kukaan ole saanut ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta enemmistöä,
suoritetaan toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
23 §
VARSINAISET LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSET
Liittovaltuuston varsinaiset kokoukset ovat vuosittain maalis-kesäkuussa pidettävä
kevätkokous ja loka-joulukuussa pidettävä syyskokous.
Liittovaltuuston kevätkokouksessa
1) esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
2)vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille,
3)päätetään toimenpiteistä, joihin vuosikertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto
mahdollisesti antavat aihetta,
4)käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja/tai liittohallituksen esittämät asiat sekä
5)käsitellään liittovaltuustolle tehdyt aloitteet.
Liittovaltuuston syyskokouksessa
1) käsitellään liittohallituksen laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
perusteluineen,
2) päätetään Jytyn jäsenmaksuista ja yhdistysten palautusosuudesta,
3) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja / tai liittohallituksen esittämät asiat,
4) käsitellään liittovaltuustolle tehdyt aloitteet.
24 §
YLIMÄÄRÄISET LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSET
Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään, kun liittovaltuusto niin päättää tai
liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidetään myös,
jos viidesosa (1/5) liittovaltuuston jäsenistä taikka vähintään viidennes (1/5)
jäsenyhdistyksistä, jotka edustavat vähintään viidesosaa (1/5) jäsenistä sitä erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti liittohallitukselta vaatii. Kokouksen paikan ja tarkemman
ajan määrää liittohallitus.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta
liittovaltuuston jäsenille lähetetyllä kirjeellä, johon on liitetty ilmoitus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
Kiireellisessä tapauksessa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle jokaiselle jäsenelle
toimitetulla kutsulla, todistettavasti suullisesti, sähköisesti tai muulla todistettavalla tavalla
vuorokautta ennen kokousta.
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25 §
TYÖTAISTELUT
Jytyn kannasta työtaistelun alkamiseen ja lopettamiseen päättää liittovaltuusto tai
valtuutettuna liittohallitus. Päätös työtaistelun aloittamisesta on tehtävä kaksi kolmasosan
(2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätökseen työtaistelun lopettamiseksi tarvitaan
yksi kolmasosa (1/3) annetuista äänistä. Päätös on jäsenyhdistyksiä sitova. Päätös
työtaisteluun ryhtymisestä tai sen lopettamisesta voidaan alistaa neuvoa-antavaan
jäsenäänestykseen.
Liittohallitus voi kuitenkin päättää jäsenyhdistyksen pyynnöstä ryhtymisestä suppeaan
työtaisteluun. Tällaisella työtaistelulla tarkoitetaan sellaista työtaistelua, johon osallistuu
enintään yksi kymmenesosaa (1/10) jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä.
Keskusjärjestön toimeenpanemaan työtaisteluun osallistumisesta päättää liittohallitus.
26 §
LIITTOHALLITUS
Liittohallituksen muodostavat liittovaltuuston järjestäytymiskokouksen
liittovaltuustokaudeksi kerrallaan valitsemat liiton puheenjohtaja ja 11 varsinaista jäsentä ja
viimeksi mainituille valitut neljä (4) yleisvarajäsentä. Liittohallituksen varsinaiseksi tai
yleisvarajäseneksi voidaan valita vain hyvin Jytyn toimintaan perehtynyt jäsen, joka on
ennen valintaansa ollut vähintään yhden (1) vuoden Jytyn jäsenenä. Ehdokkaat
liittohallituksen jäseniksi nimetään Jytyn vaalijärjestyksessä määrätyllä tavalla. Liiton
puheenjohtajaksi voidaan valita hyvin työmarkkinatoimintaan perehtynyt henkilö.
Liittohallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan koko toimikautensa ajaksi.
Jos varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta liittohallituksen kokoukseen, hänen on
ilmoitettava siitä hyvissä ajoin ennen kokousta liiton puheenjohtajalle, joka kutsuu
järjestyksessä ensimmäisen yleisvarajäsenen ja tämän estyneenä ollessa seuraavat
yleisvarajäsenet kokoukseen.
Jäsenyhdistyksestä eronneen liittohallituksen varsinaisen ja yleisvarajäsenen, joka ei ole
samalla liittynyt toiseen saman Jytyn vaalijärjestyksen mukaiseen vaalipiirin
jäsenyhdistykseen sekä jäsenyhdistyksestä erotetun liittohallituksen varsinaisen ja
yleisvarajäsenen toimikausi päättyy jäsenyyden päättyessä tai eläkkeelle siirtymiseen.
27 §
LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSET JA ASIOIDEN KÄSITTELY
Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, tai kun vähintään neljä (4) liittohallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta vaatii.
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi (6) liittohallituksen jäsentä, joista
vähintään yksi on liiton puheenjohtaja tai liittohallituksen varapuheenjohtaja, on
kokouksessa saapuvilla. Liittovaltuuston puheenjohtajalla ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
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Liittohallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä
saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Liittohallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja tai siitä erikseen päätettäessä
laajempi selostuspöytäkirja. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä
liittohallituksen itsensä hyväksyttävä tai kahden pöytäkirjantarkastajan tarkastettava.
28 §
LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Liittohallituksen tehtävänä on mm.
1) johtaa Jytyn toimintaa näiden sääntöjen ja liittovaltuuston päätösten mukaisesti sekä
toteuttaa liittovaltuuston päätökset,
2) hyväksyä ja erottaa jäsenyhdistykset,
3) päättää Jytyn ansiomerkkien myöntämisestä,
4) kutsua koolle liittovaltuuston kokoukset sekä valmistella ja tehdä esitykset niissä
käsiteltävistä asioista,
5) hoitaa huolellisesti Jytyn omaisuutta sekä huolehtia Jytyn kirjanpidosta ja tilinpäätöksen
valmistamisesta,
6) päättää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen suorittamisesta,
7) ottaa ja erottaa Jytyn toimihenkilöt sekä päättää talousarvion puitteissa heidän
palkkauksestaan ja muista heidän työsuhdettaan koskevista asioistaan,
8) valita Jytyn edustajat ja riittävä määrä varaedustajia niiden yhteisöjen kokouksiin, joista
ei näissä säännöissä muualla toisin säädetä,
9) päättää liiton omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä,
10) päättää kaikista Jytyä koskevista asioista, joiden ratkaiseminen ei näiden sääntöjen tai
lain mukaan kuulu liittovaltuustolle sekä
11) ryhtyä muihin näiden sääntöjen 3 ja 5 §:ien edellyttämiin toimenpiteisiin Jytyn
tarkoituksen edistämiseksi.
12) hyväksyä luottamusmiesvaaliohjeet
Liittohallitus voi asettaa toimikuntia tietyn alan asioiden neuvoa-antaviksi elimiksi tai
määriteltyjä tai määräaikaisia toimeksiantoja varten.
29 §
OIKEUSAPU
Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt ja vähintään kuusi (6) kuukautta yhtäjaksoisesti tai
liittohallituksen harkinnasta lyhyemmänkin ajan jäsenenä ollut on oikeutettu saamaan
Jytyltä oikeusapua hänen jäsenyytensä perusteena olevasta palvelussuhteesta tai hänen
toiminnastaan Jytyssä tai jäsenyhdistyksessä aiheutuvien oikeudellisten ongelmien
ratkaisemiseksi.
Tarkemmat ohjeet menettelystä oikeusapua pyydettäessä, sen myöntämisen perusteista
sekä siitä, miten ja minkälaista oikeusapua jäsenelle myönnetään, antaa liittohallitus, joka
viime kädessä päättää oikeusavun myöntämisestä. Liittohallitus voi valtuuttaa yhden tai
useamman Jytyn toimihenkilön päättämään oikeusavun myöntämisestä. Toimihenkilö voi
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alistaa oikeusavun myöntämistä koskevan asian liittohallituksen ratkaistavaksi.
30 §
TILIT JA TILINTARKASTUS
Jytyn tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
Liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan Jytyn tilejä ja toimintaa tarkastamaan
yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.
Liittohallituksen on annettava edellisen vuoden tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat
tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee
tarkastaa tilit kolmen viikon kuluessa siitä, kun asiakirjat on annettu heille tarkastettavaksi.
Tarkastuksesta on annettava liittohallitukselle kirjallinen, liittovaltuuston kevätkokoukselle
osoitettu lausunto.
31 §
JYTYN NIMEN MERKITSEMINEN
Jytyn nimen merkitsevät liiton puheenjohtaja tai liittohallituksen varapuheenjohtaja
yhdessä jonkun liittohallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.
32 §
ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
Liittohallituksen kokousten esityslistat liitteineen samoin kuin liittohallituksen kokousten
pöytäkirjat on toimitettava tiedoksi liittovaltuuston puheenjohtajalle, liittohallituksen niille
varsinaisille jäsenille, jotka eivät ole olleet kokouksessa läsnä sekä liittohallituksen
yleisvarajäsenille. Välineenä voidaan käyttää myös sähköisiä viestintäkanavia.
33 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Liittovaltuusto voi muuttaa näitä sääntöjä vain, jos muutosesityksestä on erikseen
ilmoitettu kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä.
34 §
KESKUSJÄRJESTÖN JÄSENYYS
Liittovaltuusto päättää Jytyn jäsenyydestä ammatillisissa keskusjärjestöissä. Ammatilliseen
keskusjärjestöön liittymisestä ja siitä eroamisesta voidaan päättää vain, jos asiasta on ollut
maininta kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3)
annetuista äänistä.
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35 §
LIITON PURKAMINEN
Liittovaltuusto voi päättää Jytyn purkamisesta, jos asiasta on erikseen ilmoitettu
kokouskutsussa ja päätöstä kannattaa vähintään neljä viidesosaa (4/5) annetuista äänistä.
Jos Jyty purkautuu tai lakkautetaan, sen varat jaetaan jäsenyhdistysten kesken niiden
jäsenmäärien suhteessa, jollei liittovaltuusto vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä
annetuista äänistä päätä muusta 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden hyväksi tulevasta
2 §:ssä mainitusta samankaltaisesta käyttötarkoituksesta.
Jytylle lahjoitettujen tai testamentattujen rahastojen varoja älköön jaettako
jäsenyhdistyksille, vaan päättäköön liittovaltuusto niiden vastaavasta hoidosta ja
käyttämisestä vastaavaan aiottuun tarkoitukseen.
36 §
Muuten noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

