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SÄÄNNÖT

Hyväksytty yhdistysrekisterissä 12.3.1983, rekisterinumero 109487
Muutettu vuosikokouksessa 14.2.1987 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 3.2.1988)
Muutettu vuosikokouksessa 14.3.1992 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 1.9.1992)
Muutettu vuosikokouksessa 16.3.1996 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 13.5.1997)
Muutettu vuosikokouksessa 11.3.2000 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 18.10.2000)
Muutettu vuosikokouksessa 18.1.2003 ja 17.4.2004 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 26.8.2004)
Muutettu edustajakokouksessa 1.4.2006 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 8.2.2007)
Muutettu edustajakokouksessa 28.11.2009 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 4.3.2010)
Muutettu edustajakokouksessa 24.11.2012
Muutettu edustajakokouksessa 28.11.2014 (muutos rekisteröity yhdistysrekisterissä 19.2.2105)

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1§
1. Liiton nimi on Radio- ja televisiotoimittajien liitto - Radio- och televisionsredaktörernas förbund r.y.
2. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
3. Liitto on Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry:n jäsenyhdistys.

2§
1. Liiton tarkoituksena on jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä toimien valvoa jäsentensä sosiaalisia ja
ammattiin liittyviä yhteisiä etuja kuten palkkausta ja muita työehtoja. Liitto toteuttaa tarkoitustaan
a) tekemällä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustamalla jäseniään työmarkkinoilla Suomen
Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,
b) puolustamalla ilmaisuvapautta ja valvomalla ohjelmatyöntekijöiden oikeuksia ja etuja radio- ja
televisiotoimintaa ja yleensä tiedonvälitystä koskevissa kysymyksissä,
c) tukemalla vaikeuksiin joutuneita jäseniään,
d) tukemalla ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä heidän yleisen taloudellisen asemansa ja työolosuhteidensa parantamiseksi,
e) edistämällä ohjelmatyöntekijöiden pyrkimyksiä ammattitaidon kohottamiseksi.
2. Toimintansa tukemiseksi liitto voi tarvittaessa asianmukaisella luvalla
perustaa ja kartuttaa rahastoja,
a) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
b) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
c) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä
d) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.
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3. Liitto voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
4. Liitto voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin kansallisiin tai kansainvälisiin järjestöihin.

II JÄSENYHDISTYKSET

3§
1. Liiton jäsenyhdistykseksi voi liiton hallitus hakemuksesta hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jossa on
vähintään kaksikymmentäviisi (25) henkilöjäsentä ja joka toimii liiton tarkoitusperien hyväksi.
2. Jäsenhakemus on jätettävä liitolle kirjallisesti. Liitteenä on oltava ote yhdistyksen sen kokouksen
pöytäkirjasta, jossa liittymisestä on päätetty, yhdistyksen säännöt ja jäsenluettelo.

III HENKILÖJÄSENET

4§
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
1. Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä radio- ja televisioyhtiössä tai
muussa viestintäalan yrityksessä.
2. Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
3. Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta
työstä ja joka on ollut ammatissa vähintään yhden (1) vuoden. Alan tutkinnon suorittanut voidaan hyväksyä
varsinaiseksi jäseneksi hänen oltuaan ammatissa vähintään kuusi kuukautta.
4. Liiton tai Suomen Journalistiliiton toimihenkilö.
5. Alan opettaja tai tutkija.
6. Journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.

7. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä
eläkkeelle siirtynyt jäsen.

5§
1. Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten
etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.
2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 4 §:n ja 5 § 1 kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se,
että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä.
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Edellä tarkoitetulla jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta osastotasolla, eikä hän
voi osallistua työpaikkatason järjestötoimintaan työehtoja koskevissa asioissa. Saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.

6§
1. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus, joka samalla toteaa mihin jäsenyhdistykseen
jäsen kuuluu.
2. Jäsen voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen jäsenyhdistykseen.
3. Jäsenen on kuuluttava Suomen Journalistiliittoon henkilöjäsenenä.

IV JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

7§
1. Liitosta eroamisesta on jäsenyhdistyksen ja jäsenen ilmoitettava kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
2. Jos jäsen eroaa Suomen Journalistiliitosta, katsoo hallitus jäsenen eronneeksi myös liitosta.

8§
1. Jäsenyhdistys tai jäsen, joka toimii vastoin liiton tai Suomen Journalistiliiton tarkoitusperiä, rikkoo näitä
sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta liiton johtoelinten päätöksiä ja määräyksiä tahi esiintyy ammatin
arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen tai varoituksetta
a) erottaa liitosta määräajaksi tai
b) erottaa liitosta ainaiseksi.

9§
1. Jäsenyhdistyksen varoittamisesta tai erottamisesta päättää edustajakokous liiton hallituksen esityksestä.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä, ennen kuin jäsenyhdistykselle on annettu mahdollisuus
määräajassa kirjallisen selvityksen jättämiseen eikä lopullista erottamispäätöstä, ennen kuin yhdistykselle
on annettu mahdollisuus pitää vuosikokous.

10 §
1. Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää liiton hallitus joko omasta aloitteestaan tai sen
jäsenyhdistyksen esityksestä, johon jäsen kuuluu.
2. Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä ennen kuin jäsenelle on annettu mahdollisuus jättää
määräajassa kirjallinen selvitys.
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3. Erottamispäätös tulee voimaan, kun jäsen erotetaan Suomen Journalistiliitosta.

11 §
1. Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan liiton hallituksen päätöksellä eronneeksi.

12 §
1. Eronnut tai erotettu jäsenyhdistys tai jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan
sidotut maksut.
2. Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä tai jäsenellä ei ole oikeutta liiton varoihin.

V JÄSENYHDISTYKSEN JA JÄSENEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

13 §
1. Jäsenyhdistyksen säännöissä on määriteltävä yhdistyksen tarkoitus, toiminta-alue sekä
jäsenyysedellytykset.
2. Jäsenyhdistys on velvollinen sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalta on säädetty
a) huolehtimaan jäsenyyshakemusten sekä jäsenyydestä eroamisen tai erottamisen aiheuttamista
toimenpiteistä,
b) pitämään jäsenluettelonsa ajan tasalla,
c) ilmoittamaan liitolle viipymättä luottamus- ja toimihenkilöstönsä muutokset,
d) ilmoittamaan liitolle hyvissä ajoin vuosi- ja muista kokouksistaan,
e) sallimaan liiton edustajille läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan,
f) lähettämään liitolle vuosittain toiminta- ja tilikertomuksensa.
3. Jäsenyhdistys on velvollinen
a) tekemään sääntöihinsä liiton sääntöjen muutoksista aiheutuvat muutokset vuoden kuluessa liiton
sääntöjen muutosten rekisteröimisestä,
b) lähettämään sääntöjensä muutosehdotukset liiton hallituksen tarkistettavaksi
4. Jäsenen katsotaan liittoon liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja Suomen Journalistiliiton
sääntöjä sekä Suomen Journalistiliiton ja Radio- ja televisiotoimittajien liiton johtoelinten päätöksiä ja
määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

14 §
1. Jäsen ja opiskelijajäsen ovat velvollisia maksamaan liiton edustajakokouksen määräämän jäsenmaksun.
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2. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan liiton
edustajakokouksen määräämän viivästymissakon.

15 §
1. Suomen Journalistiliiton tai Radio- ja televisiotoimittajien liiton kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen sekä
vapaajäsen ovat vapaat jäsenmaksuista.
2. Työtön, ase- tai siviilipalveluksessa oleva jäsen on vapaa jäsenmaksuista.
3. Sairaan tai muuten vaikeuksiin joutuneen jäsenen hallitus voi hakemuksesta määräajaksi vapauttaa
jäsenmaksuista.
4. Jäsenen, joka harjoittaa ammattinsa kehittämistä tarkoittavia opintoja, hallitus voi hakemuksesta
määräajaksi vapauttaa jäsenmaksusta.

16 §
1. Jäsen on velvollinen antamaan liiton hallitukselle sen tarvitsemia luottamuksellisia tietoja
palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.
2. Jäsen on velvollinen viipymättä ilmoittamaan liitolle lain tai sopimusten vastaisesta työn teettämisestä
tai työolosuhteista.
3. Jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan tointa, jonka Suomen Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon
eikä ottaa vastaan työtä saartoon asetetulta työnantajalta.
4. Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän välillä on
jäsenen ehdottomasti ja tarkoin noudatettava Suomen Journalistiliiton tai liiton antamia ohjeita ja määräyksiä.

17 §
1. Jäsenellä on oikeus saada liiton tukea palkka-, työehto- ja työsuhdeasioissa.
2. Liiton hallitus voi harkintansa mukaan tukea ja auttaa jäsentä myös muulla vastaavalla tavalla.
3. Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti Suomen Journalistiliiton määräämin ehdoin.

VI HUOMIONOSOITUKSET

18 §
1. Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi edustajakokous liiton hallituksen esityksestä
kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut liiton tarkoitusperien hyväksi.
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2. Kunniajäseneksi voidaan kutsua myös ammatissa erityisesti ansioitunut henkilö.
3. Ansiomerkin säännöt vahvistaa edustajakokous.

VII EDUSTAJAKOKOUS

19 §
1. Edustajakokouksilla on ylin päätäntävalta liiton asioissa. Liiton varsinaiset edustajakokoukset pidetään
liiton hallituksen kutsusta vuosittain, kevätedustajakokous maalis-huhtikuussa ja syysedustajakokous
marras-joulukuussa.
2. Liiton hallituksella, liiton jäsenellä ja jäsenyhdistyksellä on oikeus tehdä esityksiä varsinaiselle
edustajakokoukselle.
3. Esitykset varsinaiselle edustajakokoukselle on jätettävä kirjallisina liiton hallitukselle viisi viikkoa ennen
kokousta.

20 §
1. Ylimääräinen edustajakokous voidaan kutsua koolle liiton hallituksen päätöksellä yhdistyslain 20 §:n
mukaan.
2. Liiton hallituksen on lähetettävä kutsu ylimääräiseen edustajakokoukseen kahden (2) viikon kuluessa
siitä, kun vähintään neljännes (1/4) jäsenyhdistyksistä tai vähintään kymmenesosa (1/10) liiton
äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelemiseksi liiton hallitukselta kirjallisesti pyytää.
Ylimääräinen edustajakokous on pidettävä kuukauden kuluessa kutsun lähettämisestä.

21 §
1. Kutsu edustajakokoukseen on liiton hallituksen toimitettava jäsenyhdistyksille ja jäsenille joko kirjeellä
tai ilmoittamalla edustajakokouksen määräämässä lehdessä.
2. Varsinainen edustajakokous on kutsuttava koolle viimeistään yksi (1) kuukausi ja ylimääräinen
edustajakokous viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
3. Edustajakokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa. Kokousesitykset on annettava
tiedoksi jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

22 §
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1. Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää edustajakokoukseen edellisen kalenterivuoden viimeisen päivän
jäsenmääränsä perusteella yksi (1) edustaja alkavaa sataaviittäkymmentä (150) jäsentä kohden, kuitenkin
vähintään kaksi (2) edustajaa.
2. Jokaisella asianmukaisesti valtuutetulla kokousedustajalla on yksi (1) ääni.
3. Liiton hallituksen määräämien toimihenkilöiden on tarkastettava kokousedustajain valtakirjat ennen
edustajakokouksen alkua.
4. Edustajakokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kutsuttu koolle.

23 §
1. Kevätedustajakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
valitaan kokoukselle yksi tai kaksi puheenjohtajaa ja muut kokousvirkailijat,
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
asetetaan tarpeelliset valiokunnat
vahvistetaan esityslista
esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
valitaan Suomen Journalistiliiton valtuutetut, henkilökohtaiset varavaltuutetut ja yleisvaravaltuutetut,
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
määrätään miten edustajakokouksesta ilmoitetaan sekä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

2. Syysedustajakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
valitaan kokoukselle yksi tai kaksi puheenjohtajaa ja muut kokousvirkailijat,
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
asetetaan tarpeelliset valiokunnat
vahvistetaan esityslista
vahvistetaan toimintasuunnitelma
vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun ja viivästymissakon suuruus
valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja, 2. varapuheenjohtaja sekä vähintään
kymmenen (10) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä kahdeksi vuodeksi. Kaikille hallituksen jäsenille
valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
määrätään miten edustajakokouksesta ilmoitetaan sekä
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3. Suomen Journalistiliiton valtuutetut valitaan Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaan
jäsenyhdistyksistä niiden jäsenmäärän mukaisessa suhteessa, kuitenkin niin, että kustakin yhdistyksestä
valitaan vähintään yksi (1) valtuutettu.

24 §
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1. Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa.

VIII LIITON HALLITUS

25 §
1. Liiton hallituksella on toimeenpanovalta liitossa.
2. Liiton hallitukseen kuuluu edustajakokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema liiton hallituksen
puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, liiton hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan
liiton varapuheenjohtajaksi sekä kymmenestä kahteentoista (10 - 12) hallituksen muuta jäsentä. Kaikilla
hallituksen jäsenillä on edustajakokouksen valitsemat henkilökohtaiset varajäsenet. Mikäli mahdollista
jokaisesta jäsenyhdistyksestä valitaan hallitukseen puheenjohtajisto mukaan luettuna vähintään yksi (1)
jäsen. Liiton hallitusta valittaessa otetaan huomioon jäsenyhdistysten kokousvuotta edeltävän vuoden
viimeisen päivän mukaiset jäsenmäärät.

26 §
1. Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen sekä liiton
kokousten päätösten mukaisesti liiton tarkoitusperien saavuttamiseksi.
2. Hallitus hoitaa liiton omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee liiton kokouksissa käsiteltävät
asiat ja toimeenpanee kokouksen päätökset, pitää jäsenluetteloa, edustaa liittoa sekä kantaa ja vastaa
liiton puolesta.
3. Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat liiton ja Suomen Journalistiliiton sääntöjä ja päätöksiä.

27 §
1. Hallitus ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt.
2. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

28 §
1. Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kuuden (6) muun jäsenen ollessa
läsnä, mikäli hallituksen jäseniä on puheenjohtajien lisäksi valittu kymmenen (10). Jos hallituksen jäseniä
on valittu enemmän, päätösvaltaisuus edellyttää puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
seitsemän (7) hallituksen jäsenen läsnäoloa.

IX ÄÄNESTYKSET

29 §
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1. Edustajakokouksessa on äänestys toimitettava umpilipuin, jos vähintään kymmenesosa (1/10)
edustajista sitä vaatii.
2. Edustajakokouksessa on käytettävä suhteellista vaalitapaa, jos vähintään kymmenesosa (1/10)
edustajista sitä vaatii.
Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämällä siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa
olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen
ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden
kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertailulukujen
mukaisessa järjestyksessä.
3. Vaali on liiton kokouksissa vaadittaessa toimitettava äänestämällä umpilipuin.
4. Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin puheenjohtajan kanta.

X LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

30 §
1. Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen
määräämän toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä.
XI TOIMINTAKERTOMUS JA TILIT

31 §
1. Liiton toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

32 §
1. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätedustajakokousta.
2. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen
kevätedustajakokousta.

33 §
1. Toiminta- ja tilikertomukset, taseet sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto on lähetettävä tiedoksi
jäsenyhdistyksille.
2. Liiton hallituksen pöytäkirjoista on lähetettävä jäljennökset jäsenyhdistyksille.

XII SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
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34 §
1. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, varsinaisessa tai ylimääräisessä edustajakokouksessa, jos
asiasta on kokouskutsussa mainittu ja muutosten puolesta on annettu vähintään kaksikolmannesta (2/3)
äänistä.
2. Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta.

XIII LIITON PURKAMINEN

35 §
1. Päätös liiton purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa peräkkäisessä, vähintään
viidentoista (15) päivän väliajoin pidetyssä edustajakokouksessa.
2. Liitto purkautuu, jos kummassakin kokouksessa purkamisen puolesta on annettu vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) äänistä.

36 §
1. Liiton purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Journalistiliitto - Finlands
Journalistförbund ry:lle.

