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Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
 

1§  

Yhdistyksen nimi on Rahatalouden ammattilaiset Ratas ry, ruotsiksi Facket för Finans- och 

ekonomibolag rf. Kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. 

 

Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys ja velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä ja 

päätöksiä. 

 

Ammattiliitto Pro ry:tä sanotaan näissä säännöissä liitoksi ja Rahatalouden ammattilaiset Ratas 

ry:tä yhdistykseksi. 

 

Tarkoitus ja sen toteuttaminen 
 

2§ 

Yhdistyksen tarkoituksena on 

 

 valvoa ja kehittää jäsentensä työsuhdeturvaa sekä palkkauksellisia, ammatillisia, sosiaalisia 

ja oikeudellisia etuja  

 edistää ammatillista järjestäytymistä  

 työskennellä jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin kasvattamiseksi ja 

lujittamiseksi 

 edistää ja tukea eri paikkakunnilla ja eri toimialojensa yrityksissä toimivien jäsenten 

yhteistoimintaa 

3§ 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 

 tukee liiton sopimustoimintaa, paikallista neuvottelutoimintaa sekä toimialojen omaa 

sopimustoimintaa 

 avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa 

 ohjeistaa, tukee ja seuraa toimialojensa luottamusmiestoimintaa  

 järjestää edunvalvontaa tukevia koulutus- ja kokoustilaisuuksia  

 tekee yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa 

 edustaa jäseniä heitä koskevissa asioissa 

 järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa  
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, 

harjoittaa julkaisutoimintaa, toimeenpanna asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä 

sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä. 

 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. 

Jäsenyyttä koskevat määräykset 
 

4§ 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä työntekijä-, toimihenkilö-, esimies- ja 

asiantuntijatehtävissä, yhdistyksen toimialueella finanssi-, luottotieto- ja perintäalalla sekä 

kiinteistö- ja kirjanpitoalalla tai muulla näihin rinnastettavalla alalla työskentelevät henkilöt 

sekä heihin verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat, jotka hyväksyvät 

yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. 

 

Henkilön liittyessä jäseneksi yhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton 

henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun 

sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet 

muutokset.  

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi 

siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske 

niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen näiden sääntöjen 

voimaanastumista. 

 

5§ 

 

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain 

päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta palkkatulosta liiton 

hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.  

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen 

jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.  

Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen 

oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii. 

6§ 

 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai muutoin 

yhdistyslain 13§ tarkoittamalla tavalla. Jäsen katsotaan heti eronneksi yhdistyksestä.  
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai 

yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten 

jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 

menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei 

enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä. 

Toimielimet 

7 § 

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien 

toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden 

käytettävissä oleva jäsen. 

Yhdistyksen kokous 

8 § 

Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen kokoukset ovat joko 

varsinaisia tai ylimääräisiä. 

 

Varsinaisia ovat:  

 kevätkokous, joka pidetään maalis-toukokuussa  

 syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa  

Kevätkokouksessa: 

 Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta  

 Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös sekä 

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, 

sekä varapuheenjohtaja neljän vuoden päästä pidettävään yhdistyksen 

kevätkokoukseen saakka 

 Päätetään hallituksen varsinaisten ja yleisvarajäsenten lukumärästä  

 Valitaan hallituksen 5-8 jäsentä ja 2-5 yleisvarajäsentä neljän vuoden päästä 

pidettävään yhdistyksen kevätkokoukseen saakka. Valinnoissa on huomioitava eri 

toimialat ja alueet. 

 Käsitellään 9 §:ssä tarkoitetut esitykset  

 Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat  

Syyskokouksessa: 
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 Päätetään seuraavana vuonna perittävien jäsenmaksujen suuruus sekä 

vahvistetaan tulo- ja menoarvio samalle ajalle  

 Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten 

korvausten perusteista 

 Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja 

päätetään sen hyväksymisestä  

 Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja kahdeksi 

seuraavaksi kalenterivuodeksi tai yksi (1) tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja 

varatilintarkastajan tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia tai hyväksytty 

tilintarkastusyhteisö  

 Käsitellään 9 §:ssä tarkoitetut esitykset  

 Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat  

Yhdistyksen kokous voi valita yhdistykselle uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai 

hallituksen jäsenen tai yleisvarajäsenen sekä tilintarkastajan toimikauden loppuun, mikäli 

joku heistä eroaa, erotetaan tai muuten estyy pysyvästi hoitamasta tehtäväänsä. Vaalista on 

mainittava kokouskutsussa. 

 

Yhdistyksen kokous päättää lisäksi: 

 yhdistyksen kuulumisesta koti- ja ulkomaisiin järjestöihin  

 kiinteän omaisuuden myymisestä, hankkimisesta ja kiinnittämisestä  

9 § 

Yhdistyksen kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. 

 

Varsinaisesta kokouksesta on hallituksen alustavasti ilmoitettava yhdistyksen jäsenille 

viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. 

 

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen kokouskutsu, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät 

asiat, tulee hallituksen julkaista yhdistyksen verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen 

kokousta. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen määräämällä tavalla. 

 

Yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu sääntömääräisiin kuulumaton 

asia on esitettävä hallitukselle kirjallisesti kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. 

 

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään hallitus ja yhdistyksen jäsenet. 

 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä 

tai jos yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn 

asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. 

Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen 

esittämisestä hallitukselle. 
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Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja 

toimitetaan sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 

kokousta. 

10 § 

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

 

Kokouksessa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä. Äänestys on kuitenkin suoritettava 

suljettuna, jos kaksi (2) jäsentä sitä vaatii. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 

puheenjohtajan kanta. Suljetussa äänestyksessä ja vaaleissa ratkaisee arpa. 

 

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Eläkeläisjäsenillä ei 

ole äänioikeutta. 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus on tilintarkastajilla ja liiton toimihenkilöillä. 

 

Hallitus 

 

11 § 

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä kahdeksaan (5-

8)varsinaista jäsentä sekä kahdesta viiteen (2-5) yleisvarajäsentä. 

 

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja yleisvarajäsenet 

valitaan yhdistyksen kevätkouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 

kutsusta. 

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se 

mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaalissa, jossa ratkaisee arpa. 

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet 

jäsenistä on läsnä. Hallitus päättää yleisvarajäsenten sijaantulojärjestyksen 

järjestäytymiskokouksessaan. 

 

 

12 § 

Hallituksen tehtävänä on  
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 johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton 

päätösten mukaisesti  

 seurata ja tukea neuvottelutoimintaa yhdessä liiton kanssa yhdistyksen jäseniä 

koskevissa työehto- ja muissa sopimusasioissa sekä tukea ja seurata paikallista ja 

toimialojen omaa sopimustoimintaa  

 päättää yhdistyksen ehdokkaista liiton edustajistovaaleihin 

 valita yhdistyksen neuvottelukuntien ja toimikuntien jäsenet  

 valita yhdistyksen edustajat liiton työryhmiin  

 valvoa luottamusmies- ja työsuojelutoimintaa ja ohjeistaa luottamusmies- ja 

työsuojeluvaalit  

 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat  

sekä huolehtia yhdistyksen kokouksen päätösten toteutumisesta   

 hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja sekä huolehtia kirjanpidosta ja 

tilinpäätöksen valmistamisesta  

 laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta 

ja sen perimistavasta  

 hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää heistä luetteloa  

 hoitaa tiedotus- ja koulutustoimintaa  

 pitää yhteyttä muihin ammattijärjestöihin ja edustaa yhdistystä  

 hoitaa yhdistyksen muut juoksevat asiat  

 

Työpaikkatoiminta 

 

13 § 

Hallitus ohjeistaa ja valvoo alueellista ja paikallista työpaikkatoimintaa. 

 

 

Nimen kirjoittaminen 

 

14 § 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 

jompikumpi heistä yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. 

 

Tilien päättäminen 

 

15 § 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmikuun 

loppuun mennessä. 
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Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toiminta sekä yhdistyksen tilit ja kassa sekä antaa 

yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto viimeistään 

neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta. 

 

 

Sääntöjen muuttaminen 

 

16 § 

 

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa. Päätös on tehtävä 

kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Toiminnan lopettaminen 

17 § 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kolmenkymmenen (30) päivän 

väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen yhdistyksen 

kokous. 

 

Purkamispäätöksen on tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään 

kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle 

jääneet varat on annettava liitolle 

 


