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SÄÄNNÖT  
1§  

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE  

Yhdistyksen nimi on Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry, Finlands Fotvårdares 
och Fotterapeutters Förbund rf. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toimialueena koko maa.  

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Sen nimestä käytetään epävirallista 
lyhennettä SJJL  

2§  

LIITON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT  

Liiton tarkoituksena on jalkaterapia-ammattitoiminnan kehittäminen, jäsenten 
ammattitaidon ylläpitäminen sekä ammatillisen yhteenkuuluvaisuuden ja ammattietujen 
kaikinpuolinen vaaliminen.  

Liitto pyrkii toteuttamaan tehtäväänsä  

1. harjoittamalla suullista ja kirjallista ohjaustoimintaa jalkaterapiasta ja jalkojenhoidosta  

2. järjestämällä täydennyskoulutusta jäsenilleen  

3. valvomalla liiton jäsenten toimintaa ja heidän etujaan ammattinsa harjoittamisessa  

4. antamalla lausuntoja liiton toimintaa koskevista asioista.  

3§  

LIITON TOIMINNAN EDELLYTYKSET  

Toimintansa tukemiseksi liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna 
toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa yhdistyslain 5§:n 
mukaista taloudellista toimintaa. Liitto voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten 
tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.   
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4§  

LIITTYMINEN TOISIIN JÄRJESTÖIHIN  

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja 
yhteenliittymiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoitusperien toteutumista. Päätöksen 
liittymisestä tekee vuosikokous.  

5§  

LIITON JÄSENET  

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut jalkojenhoitajan 
tai jalkaterapeutin tutkinnon. Jäsenen hyväksyy hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.  
Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle.  

Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi ammatinharjoittamisen lopettaneen varsinaisen 
jäsenen samoin kuin jonkun liiton varsinaisen jäsenen suositteleman henkilön.  
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös jalkojenhoitajatutkinnon lisäksi jonkin muun 
sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut henkilö.  

Jalkaterapeuttiopiskelijat voivat hakea liiton opiskelijajäsenyyttä.  

6§  

JÄSENTEN YLEISET OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET  

Jäseneksi hyväksytyn tulee toimia liiton sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa 
vuosikokouksen ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään liiton 
tarkoitusperiä. Jäsenen tulee maksaa yhdistykselle vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu, 
joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.  

Kannattajajäsenillä, kunniajäsenillä, opiskelijajäsenillä ja yhdistyksen toimihenkilöillä on 
vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
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7§  

EROAMINEN LIITOSTA  

Mikäli jäsen haluaa erota liitosta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan 
merkittäväksi. Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet liittoa kohtaan päättyvät eroamisvuoden 
viimeisenä päivänä.  

8§  

JÄSENEN EROTTAMINEN  

Liitolla on oikeus erottaa jäsen, joka on  

1. jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut;  

2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa; 
tai  

3.ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on jäsenelle varattava tilaisuus antaa selvitys 
hallituksen kokouksessa. Erottamisesta päättää hallitus.  

9§  

ESITYKSET LIITOLLE  

Jäsen voi tehdä esityksen liitolle. Esitys tulee toimittaa hallitukselle. Mikäli asian 
ratkaiseminen edellyttää vuosikokouksen päätöstä, hallituksen tulee ottaa asia lausuntoineen 
vuosikokouksen esityslistalle.  

10§  

LIITON TOIMIELIMET  

Liiton toimielimet ovat päätäntävaltaa. käyttävä vuosikokous ja toimeenpanovaltaa käyttävä 
hallitus.  
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11§ 

VUOSIKOKOUKSEN AIKA JA KUTSU KOKOUKSEEN  

Vuosikokous pidetään kesä-marraskuussa. Hallitus päättää kokouksen tarkemman ajan ja 
paikan.  

Y1imääräinen kokous pidetään, jos liitonkokous niin päättää tai jos hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai 1/10 liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta määrätyn asian 
käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.  

Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla 
siitä liiton lehdessä tai liiton kotisivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai 
sähköpostikutsulla.  

12§ VUOSIKOKOUS  

Vuosikokouksessa  

1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa;  

2. käsitellään kertomus edellisen vuoden toiminnasta;  

3. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;  

4. päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta;  

5. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle;  

6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta kuitenkin siten, että liiton kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsenet eivät ole velvollisia maksamaan jäsenmaksua  

vuosikokouksella on oikeus päättää, että ne jäsenet, jotka ovat poissa ansiotyöstä esim. 
opiskelun, työttömyyden, asevelvollisuuden, siviilipalvelun tai työkyvyttömyyden tai 
vastaavan syyn vuoksi, maksavat alennettua jäsenmaksua tai ettei ko. jäseniltä peritä 
jäsenmaksua  
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7. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;  

8. valitaan liitolle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kolmen (3) vuoden toimikaudeksi  

9. valitaan hallitukseen kolmeksi (3) vuodeksi kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä ja 
yhdestä kolmeen (1-3) yleisvarajäsentä;  

10. valitaan kaksi varsinaista toiminnan/tilintarkastajaa ja heille varatoiminnan/ 
varatilintarkastaja;  

11. käsitellään 9 §:ssä tarkoitetut esitykset.  

Vuosikokous voi päättää yhdistyksen omaisuuden ostamisesta tai myymisestä.  

Vuosikokouksen päätökseksi tulee asiaäänestyksessä mielipide, jonka puolesta on annettu yli 
puolet annetuista äänistä, jollei päätös näiden sääntöjen mukaan edellytä suurempaa äänten 
enemmistöä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja (kokouksen) 
ilmoittaa kannattavansa.  

Mikäli vaalissa valittavia on yksi, valituksi tulee se ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet 
kokouksessa annetuista äänistä.  

Mikäli vaalissa valittavia on useampia kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa.  
Vaalissa on mahdollisuus käyttää vaaliliittoja.  

13§ HALLITUS  

Hallitus johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen sekä vuosikokouksen antamien ohjeiden ja 
tekemien päätösten mukaan.  

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja sekä 3-6 varsinaista jäsentä 1-3 yleisvarajäsentä.  

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa ennen kokousta olevansa estynyt saapumasta johonkin 
hallituksen kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Hallituksen puheenjohtajan 
tulee kokouksen alussa todeta ilmoitetut esteet ja paikalle saapuneiden jäsenten puhe- ja 
äänivalta.  
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Mikäli hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka esteen johdosta tulee pysyvästi avoimeksi, 
hallituksen tulee kutsua varajäsen edellä mainitun varsinaisen jäsenen tilalle toimikauden 
loppuun asti. Varajäsenen osalta vuosikokous voi täydentää hallitusta.  

14§ 

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT  

Hallituksen tehtävänä on  

1. valita liitolle sihteeri ja muut tarpeelliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen 

ulkopuolelta  

2. kutsua koolle vuosikokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat  

3. panna toimeen vuosikokouksen päätökset  

4. edustaa liittoa  

5. hoitaa taloudellisesti liiton varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että 

tilinpäätös tehdään määräaikana  

6. pitää luetteloa liiton jäsenistä  

7. ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä valvoa heidän toimintaansa  

8. ryhtyä muihin tarpeellisin toimenpiteisiin liiton tarkoituksen edistämiseksi  

9. valvoa ja kehittää jäsenten ammatillista asemaa tekemällä esityksiä viranomaisille, 
antamalla lausuntoja sekä käymällä neuvotteluja viranomaisten kanssa.  

Hallitus voi nimetä toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.  
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15§  

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA ASIOIDEN KÄSITTELY NIISSÄ  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli hallitus on niin päättänyt. Hallitus on kutsuttava 
koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjallisesti. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista 
hallituksen jäsenistä on läsnä.  

Hallituksen asiapäätökset tehdään siten, että päätökseksi tulee se esitys, jonka puolesta on 
annettu yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee 
se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.  

Vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.  

16§  

TOIMINTA- JA TILIKAUSI  

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi 
toiminnan/tilintarkastajalle ennen maaliskuun 31. päivää.  

17§  

NIMENKIRJOITUSOIKEUS  

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä 
yhdessä hallituksen siihen valitseman toimihenkilön kanssa.  

18§ KUNNIANOSOITUKSET JA YHDISTYKSEN MERKKI  

Liitto voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen ja kunniajäsenekseen henkilön, joka on 
työskennellyt ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Liitolla voi olla 
kerrallaan vain yksi kunniapuheenjohtaja.  

Päätöksen kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta tekee vuosikokous 
hallituksen esityksestä.  



              8 (8)  
  
  
  Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry      
  
  

  

Postiosoite: Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki E-mail: sjjl@sjjl.fi  
Puh: +358 400 536 109                                                                                  www.sjjl.fi  

Liitolla on merkki, jota ovat oikeutetut käyttämään yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja 
kunniajäsenet. Mikäli jäsen erotetaan, hänen on palautettava jäsenmerkki yhdistykselle.  

19§  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  

Vuosikokous voi muuttaa näitä sääntöjä, jos sääntöjen muutosesityksen puolesta on annettu 
vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.  

  
20§ 

YHDISTYKSEN PURKAMINEN  

Jos liitto päättää purkautua, vaaditaan päätöksen tekoon viisi kuudesosaa (5/6) varsinaisessa 
tai ylimääräisessä liitonkokouksessa annetuista äänistä.  

Liiton jäljelle jääneet varat on käytettävä yhdistyksen pyrkimyksiä vastaavien tarkoitusten 
edistämiseen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.  

21§  

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.  

  


