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Nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Teollisuuden palkansaajat TP ry, Industri´s lönearbetare TP,
Industrial employees TP, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä
TP.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue valtakunnallinen.
TP:n kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti, pöytäkirjakieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta
2§

TP:n tarkoituksena on edistää jäsenyhdistystensä yhteistoimintaa, valvoa jäsenyhdistysten ja näiden henkilöjäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja sekä teollisuuden että
niitä lähellä olevilla palvelualoilla ja yleensäkin yhteiskunnassa.
Jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä käytetään tässä pykälässä jäljempänä nimitystä
jäsenkunta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi TP:
1

Toimii jäsenyhdistystensä yhteistyöorganisaationa.

2

Koordinoi jäsenliittojensa sopimustoimintaa sekä voi solmia työmarkkinasopimuksia jäsenliittojensa yhteisellä päätöksellä.

3

Tekee yhteiskunnallista ja elinkeinopoliittista edunvalvontaa vaikuttamalla
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä koordinoi jäsenliittojensa
elinkeinopoliittista vaikuttamistyötä.

4

Koordinoi jäsenliittojensa kansainvälistä edunvalvontatyötä sekä muodostaa jäsenliittojensa yhteisellä päätöksellä kansainvälisiä edunvalvontatavoitteita.

5

Tarjoaa jäsenkunnalle edunvalvontaan liittyvää yhteistyötä, tiedotusta,
kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

6

Toimii yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa sekä edustaa
jäsenyhdistyksiään ja jäsenkuntaansa näitä yhteisesti koskevissa
kysymyksissä.

TP:n jäsenet
3§

TP:n jäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, joka edustaa palkansaajia teollisuussektorilla tai sitä lähellä olevalla palvelualalla ja jonka tarkoituksena on
jäsentensä ammatillisten, palkkaukseen liittyvien ja muiden yhteiskunnallisten etujen
valvominen.
Hakemus TP:n jäseneksi on tehtävä kirjallisesti TP:n hallitukselle. Hakemukseen on
liitettävä liittymispäätöstä koskeva pöytäkirjanote, jäsenyyttä hakevan yhdistyksen
säännöt ja selvitys sen jäsenistöstä. Päätöksestään on hallituksen annettava
kirjallinen tieto hakijalle.
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Jäsenten yleiset velvollisuudet
4§

Jäsenyhdistyksen tulee toimia TP:n sääntöjen mukaisesti noudattaen näihin sääntöihin
perustuvia TP:n päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään TP:n tarkoituksen
toteutumista.

Jäsenmääräilmoitukset ja jäsenmaksut
5§

TP:n kokouksissa käytettävän äänimäärän ja TP:lle suoritettavan jäsenmaksun määrittämiseksi jäsenyhdistyksen velvollisuutena on antaa TP:lle vuosittain helmikuun
loppuun mennessä selvitys alkaneen kalenterivuoden alussa olleesta 3 §:n tarkoittamien henkilöjäsenten määrästä TP:n kokouksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti.
Jäsenyhdistyksen tulee suorittaa TP:lle vuosittain jäsenmaksu, joka koostuu henkilöjäsenmäärästä riippuvasta maksusta.
Jäsenmaksujen maksuajankohdan ja kantotavan päättää TP:n syyskokous.

Jäsenyyden lakkaaminen
6§

Jäsenyhdistys voi erota TP:sta ilmoittamalla siitä kirjallisesti TP:n hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla asiasta TP:n kokouksen pöytäkirjaan.
Jos jäsenyhdistys on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa TP:ia kohtaan tai menettelyllään huomattavasti vaikeuttanut TP:n toimintaa, TP:n kokous voi erottaa sen TP:n
jäsenyydestä. Erottamispäätökseen vaaditaan kuitenkin, että vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneesta äänimäärästä sitä kannattaa.
Jäsenyhdistyksen erottua tai tultua erotetuksi sen velvollisuudet ja oikeudet TP:ia
kohtaan lakkaavat välittömästi. Se on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksut
siltä kalenterivuodelta, jona jäsenyys on päättynyt.

Hallintoelimet
7§

TP:n päätäntävaltaa käyttää TP:n kokous ja toimeenpanevana elimenä on TP:n hallitus.

TP:n kokoukset
8§

TP:lla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevät- ja syyskokous.
Kevätkokous on pidettävä viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään
joulukuussa.
Lisäksi hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle TP:n ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen TP:n kokous on myös kutsuttava koolle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) TP:n jäsenistä tai kaksi (2) jäsenyhdistystä, jotka
yhteensä edustavat vähintään yhtä viidesosaa (1/5) 9 §:n mukaisesta kokonaisäänimäärästä, on sitä kirjallisesti hallitukselta vaatinut. Ylimääräisessä kokouksessa
käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
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TP:n kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Sääntömääräiset kokoukset kutsutaan
koolle vähintään neljä (4) viikkoa ja ylimääräiset kokoukset vähintään yksi (1) viikko
ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävällä kirjallisella kokouskutsulla.
Kukin jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään TP:n kokouksiin yhden (1) edustajan
kutakin alkavaa 20 000 henkilöjäsentään kohti.
Jäsenen, joka haluaa jonkin asian ottamista käsiteltäväksi sääntömääräisessä TP:n
kokouksessa, on jätettävä hallitukselle esitys kevätkokouksen osalta maaliskuun ja
syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä.
TP:n kokouksissa on kunkin jäsenyhdistyksen edustajilla yhteensä yhtä monta ääntä
kuin mikä on jäsenyhdistyksen 5 §:n mukainen jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen
edustajilla tulee olla yhdistyksensä valtakirja. Mikäli edustajia on useampi kuin yksi,
jakaantuvat äänet tasan, ellei yhdistys ole valtakirjalla muuta ilmoittanut.
Kokouksen alussa todetaan kuinka monta ääntä kukin edustaja käyttää.

9§

TP:n kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt.

2

Todetaan kokouksen laillisuus, läsnä olevat äänioikeutetut edustajat sekä
heidän äänimääränsä.

3

Esitetään kuluneelta vuodelta hallituksen kertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

4

Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

5

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

TP:n syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt.

2

Todetaan kokouksen laillisuus, läsnä olevat äänioikeutetut edustajat sekä
heidän äänimääränsä.

3

Vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio,
jäsenyhdistyksiltä perittävien perusmaksun ja yksikkömaksun suuruus.

4

Valitaan joka toinen vuosi TP:n hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja hallituksen muut jäsenet sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

5

Valitaan tilintarkastaja ja tämän varamies.

6

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Sääntömääräisessä TP:n kokouksessa voidaan muu kuin kokouskutsussa mainittu asia
ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain siinä tapauksessa, että TP:n hallitus jättää siitä
perustellun esityksen kokouksen alussa ja että erimielisyyden sattuessa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa asian käsittelyyn ottamista.
Sääntöjen muuttamisesta, TP:n purkamisesta, kiinteistöjen ostamisesta tai myymisestä
tai muusta tärkeydeltään näihin verrattavasta asiasta ei kuitenkaan voida päättää,
ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus
10 §

TP:n hallitukseen valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja 10 – 20 varsinaista jäsentä siten, että jokaisesta jäsenliitosta
valitaan vähintään yksi jäsen hallitukseen sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia kutsutaan TP:n puheenjohtajaksi ja
varapuheenjohtajiksi.
Mikäli viidesosa (1/5) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä vaatii, toimitetaan
hallituksen vaali noudattaen yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 1 kohdan mukaista
suhteellista vaalitapaa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan
kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
yhteensä yli puolet hallituksesta on paikalla.
Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmistö kannattaa. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi henkilövalinnoissa arpa.

Työvaliokunta
11 §

Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokuntaan kuuluvat TP:n
puheenjohtajisto sekä enintään kaksi (2) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on
työvaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtajat sen varapuheenjohtajia.
Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä on saapuvilla.
Työvaliokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri.
Työvaliokunnan tehtäviin kuuluvat:
1

Hallituksen kokouksiin tulevien asioiden valmistelu.

2

TP:n toiminnan tarkoitukseen liittyvän päätöksenteon valmistelu.

3

Muut hallituksen sille osoittamat tehtävät.
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Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä on sanottu hallitus:
1

edustaa TP:ä sekä tekee TP:n puolesta sopimuksia ja sitoumuksia;

2

kutsuu koolle TP:n kokoukset ja valmistelee niille esitettävät asiat sekä
toimeenpanee kokousten päätökset;

3

laatii TP:n vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen;

4

tekee ehdotukset TP:n toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja jäsenmaksuksi;

5

vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta talousarvion puitteissa sekä
huolehtii TP:n varoista, omaisuudesta ja jäsenmaksujen perinnästä;

6

valitsee tarvittavat toimielimet ja toimihenkilöt sekä nimeää TP:n edustajat
muihin tehtäviin;

7

tekee esityksiä järjestöllisiin painostustoimenpiteisiin ryhtymisestä;

8

hoitaa TP:n taloutta;

9

huolehtii muista TP:lle kuuluvista asioista.

Talous
13 §

TP:n toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen kertomuksen ja tilinpäätöksen
tulee olla valmiina viimeistään maaliskuun loppuun mennessä luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa TP:n kevätkokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta hallitukselle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

TP:n nimen kirjoittaminen
14 §

TP:n nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, aina kaksi
yhdessä tai ne henkilöt, jotka hallitus on tähän määrännyt yksin.

Yleisiä määräyksiä
15 §

Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta on saavutettava TP:n kokouksessa
kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
Päätös TP:n purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmen (3)
kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Tällöin TP:n purkamista koskevan
ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan (3/4)
äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

15 §

Jos TP purkautuu tai lakkautetaan, sen varat jaetaan jäsenyhdistyksille niiden 5 §:n
mukaisten edellisen tilikauden henkilöjäsenmäärien suhteessa.

