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Suomen Triathlonliiton Johtosääntö
Johtosäännön tarkoitus
Tämän johtosäännön tarkoitus on varmistaa, että Suomen Triathlonliiton ry. (jäljempänä Liitto)
hallinnossa toteutetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Suomen Triathlonliiton ry
Sääntöhierarkia
Johtosääntö on tarkoitettu työvälineeksi kaikille Liiton työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Sen
määräykset täydentävät voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusta ja yhdistyksen sääntöjä.
Lisäksi Liitossa voi olla erinäisiä sisäisiä ohjeistuksia, jotka täydentävät johtosääntöä.
Ristiriitatilanteissa noudatetaan ensisijaisesti lainsäädäntöä, työehtosopimuksia, yhdistyksen
sääntöjä, johtosääntöä ja lopulta johtosääntöä täydentäviä ohjeita.

Johtosäännön muuttaminen
Päätös johtosäännön muuttamisesta tehdään hallituksen kokouksessa enemmistöpäätöksellä
hallituksen kokouksessa. Esityksen johtosäännön muuttamisesta voivat tehdä toiminnanjohtaja ja
hallituksen jäsenet.

Hallinto
Yhdistyksen kokous
Liiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää sääntöjen mukaisesti kokoontuva yhdistyksen kokous.
Operatiivisesta johtamisesta vastaavat hallitus sekä hallituksen valtuuttamana toiminnanjohtaja.
Liiton kokoukset kutsutaan koolle Liiton sääntöjen mukaisesti. Kaikki jäsenseurat kutsutaan
kokoukseen ja niiden äänimäärä kokouksessa määräytyy niiden koon mukaisesti.

Hallitus
Hallitus on Liiton lakimääräinen edustaja ja toimielin. Hallitus vastaa yhdistyksen sääntöjen ja
vuosikokouksen päätösten mukaisesti yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtamisesta. Hallitus
koostuu puheenjohtajasta 5-7 jäsenestä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtaja
valitaan hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa vuodeksi kerrallaan, Hallituksen jäsenet
edustavat tehtävässään triathlonia ja Liittoa, joiden etua heidän on ajateltava. He eivät ole vain
taustatahonsa edustajia. Yhdistyksen palveluksessa oleva työntekijä ei voi toimia sen hallituksessa.
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Hallituksella on oltava määritellyt toimintatavat ja kokouspäivistä on oltava vuosittainen
työskentelyaikataulu. Kiireellisissä tapauksissa hallitus on voitava kutsua koolle muutaman päivän
varoitusajalla. Hallitus käyttää päätöksenteossaan hallituksen ohjesääntöä (LIITE 1).
Hallitus noudattaa toiminnassaan Liiton Talousohjesääntöä (LIITE 2).
Toiminnanjohtaja toimii Hallituksen sihteerinä. Hallitus nimittää keskuudestaan talous- sekä
markkinointi-ja viestintä vastaavan.

Työryhmät
Hallitus voi nimittää työryhmiä kehittämään ja valmistelemaan asioita hallituksen päätöksiä
varten. Hallitus nimeää työryhmän puheenjohtajan ja määrittelee työryhmän tehtävät ja
aikataulutuksen ja päätöksentekovallan samalla kun se nimeää työryhmän. 1-3 hallituksen jäsentä
ja ulkopuolisia

Valiokunnat
Hallitus voi halutessaan nimetä valiokuntia avustamaan sitä toimintasääntöjen määrittelemien
tehtävien hoitamisessa. Valiokuntien toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus nimeää vuoden
ensimmäisessä kokouksessaan valiokunnan puheenjohtajan, joka on hallituksen jäsen.
Valiokunnassa voi olla puheenjohtajan lisäksi maksimissaan yksi hallituksen jäsen. Tämän lisäksi
valiokuntaan kutsutaan 2-3 ulkopuolista jäsentä. Valiokunnille on annettu Liitossa tehtävässään
päätösvaltaa. Liiton vakituisia valiokuntia ovat:
- Kurinpitovaliokunta
- Sääntö- ja tuomarivaliokunta
- Kilpailuvaliokunta
- Juniori- ja kilpaurheiluvaliokunta
- Seura- ja harrastevaliokunta

Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja on työsuhteessa Liittoon. Hän johtaa Liiton operatiivista toimintaa vahvistetun
toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti ja vastaa hallitukselle liiton toiminnasta ja
taloudesta sekä johtaa ja valvoo toimihenkilöiden työtä. Toiminnanjohtaja vastaa kaikista Liiton
talouteen vaikuttavista hakemuksista, joita on mm. OKM:n tuki.
Liiton talouteen ja operatiiviseen toimintaan merkittävästi vaikuttaviin toimiin, jotka eivät sisälly
vahvistettuun toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, toiminnanjohtaja saa ryhtyä vain
hallituksen päätöksellä. Toiminnanjohtaja noudattaa kaikessa toiminnassaan Liiton
Talousohjesääntöä (LIITE 2).
Suomen Triathlonliito ry
Valimotie 10, 00380 Helsinki
www.triathlon.fi

Y-tunnus: 1479930-0

Hyväksytty 11.1.2020
Hallitus palkkaa toiminnanjohtajan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Hallituksen
puheenjohtaja toimii Liiton palveluksessa työskentelevän toiminnanjohtajan esimiehenä, määrää
tämän palkan ja hyväksyy tämän laskut.

Työsuhteet
Toiminnanjohtajan ottaa palvelukseen Liiton hallitus. Muista palkkauksista päättää
toiminnanjohtaja toimintavaltuuksiensa ja hallituksen hyväksymän talousarvioin mukaisesti.
Toiminnanjohtaja toimii henkilökunnan työnjohdollisena esimiehenä.
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