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1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tradenomiliitto TRAL ry, josta myöhemmin näissä
säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton kotipaikka on Helsinki.
Toiminta-alue on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on edistää tradenomien ja
tradenomiopiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä sekä valvoa
liiton jäsenten yleisiä, yhteisiä ammatillisia sekä sosiaalisia
etuja. Lisäksi liitto tukee jäsenten sivistyksellisiä pyrkimyksiä
sekä edistää heidän tietämystään ennen kaikkea liiketalouden alalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1 edistää tradenomien järjestäytymistä,

2 toimii tradenomien työmarkkinajärjestönä, käy neuvotteluja ja
tekee sopimuksia jäsenistönsä palvelussuhteita koskevissa asioissa
sekä valvoo tehtyjen sopimusten noudattamista,

3 edustaa tradenomikuntaa suhteessa muihin ammatillisiin
yhteenliittymiin ja valvoo sekä edistää ammattikunnan yhteisiä
etuja,

4 vaikuttaa jäsenistönsä etujen mukaisesti työmarkkinoiden ja
yhteiskunnan päätöksentekoon,

5 järjestää jäsenistölle edunvalvontaan ja ammatilliseen kehitykseen
liittyviä palveluja, tietoaineistoa ja tilaisuuksia,

6 toimii jäsenistönsä järjestäytymiskanavana AKAVAan ja
neuvottelujärjestöihin,

7 yhdistää tradenomiopiskelijoita valvomaan yleisiä ja yhteisiä
opiskeluun liittyviä etuja ja yhdistää opiskelijoita vapaa-
ajantoiminnalla sekä

8 voi harjoittaa koulutus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä
toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

3 § Jäsenyys

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä ja yhdistyksiä.

Jäseneksi hyväksyminen

Liittohallitus hyväksyy jäsenet hakemuksen perusteella. Hallituksen
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hyväksyttyä jäsenyyshakemuksen hakija liitetään liiton jäseneksi
hakemuksen vastaanottopäivästä alkaen, jollei jäsenyyttä ole haettu
myöhemmästä ajankohdasta lukien.

Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka liittovaltuuston
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Liittohallitus voi erottaa jäsenen, joka

1 on toiminut 5 §:ssä mainittujen velvoitteidensa vastaisesti,

2 on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut liittoa tai

3 ei enää täytä jäsenyydelle näissä säännöissä asetettuja ehtoja.

Erotetun tai eronneen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat
välittömästi. Jäsen on velvollinen suorittamaan eroamiseen tai
erottamiseen mennessä erääntyneen jäsenmaksun.

3a § Jäsenlajit

Liitossa on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, opiskelijajäseniä,
eläkeläisjäseniä, jäsenyhdistyksiä ja opiskelijayhdistyksiä.

Varsinaiset jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tradenomitutkinnon,
tradenomi (ylempi AMK) tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon
suorittanut henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös
edellä mainittua tutkintoa opiskeleva henkilö.

Kunniajäsenet

Liittovaltuusto voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi
liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

Opiskelijajäsenet

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä tradenomitutkintoa, BBA-
tutkintoa tai vastaavaa ulkomaalaista tutkintoa suorittava henkilö.

Eläkeläisjäsenet

Pysyvän vanhuus- tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen saanut liiton
jäsen siirtyy eläkeläisjäseneksi hakemuksesta.

Jäsenyhdistykset

Liiton jäsenyhdistykseksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys,
jonka jäseneksi voidaan hyväksyä sääntöjen 3 a §:ssä tarkoitetun
tutkinnon suorittanut tai sitä opiskeleva henkilö.

Opiskelijayhdistykset
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Liiton opiskelijayhdistykseksi voidaan hyväksyä rekisteröity
valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsenet ovat tradenomitutkinnon tai
vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittamiseksi opiskelevia
henkilöitä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Aluejaostot

Jäsenet voivat perustaa alueellisesti tai paikallisesti aluejaostoja
toimimaan liiton tarkoitusperien edistämiseksi. Aluejaostoilla ei
ole äänivaltaa liiton päätöksenteossa. Aluejaostot voivat olla
rekisteröityjä yhdistyksiä. Aluejaoston kaikkien jäsenten on oltava
liiton tai sen jäsenyhdistyksen jäseniä.

5 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus käyttää kaikkia
jäsenetuja ja palveluja. Opiskelija- ja eläkeläisjäsenillä voi olla
näissä säännöissä määritellyt tai valtuuston vahvistamat suppeammat
jäsenedut.

Oikeus jäsenetujen ja -palvelujen käyttämiseen edellyttää, että
erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu.

Hallitus vahvistaa opiskelijayhdistyksen jäsenille annettavat
jäsenedut.

Jäsenen tulee toimia liiton sääntöjen ja niihin perustuvien
päätösten mukaisesti. Jäsen on velvollinen suorittamaan
liittovaltuuston määräämän jäsenmaksun hallituksen päättämällä
tavalla sekä huolehtimaan jäsen- ja yhteystietojensa
ajantasaisuudesta. Eri jäsenlajeihin kuuluvien jäsenmaksut voivat
olla eri suuruiset. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu voidaan
porrastaa tutkinnon suorittamisvuoden mukaan. Kunniajäsen ei suorita
jäsenmaksua.

Hallitus voi kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenen
jäsenmaksuvelvollisuudesta tai myöntää tälle lykkäystä jäsenmaksun
suorittamisesta työttömyyden, eläkkeelle siirtymisen, opintojen,
valmistumisen, sairauden, varusmies- tai siviilipalvelun,
perhevapaan tai muun perustellun syyn takia.
Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa muun akavalaisen järjestön
kanssa tehtävän sopimuksen perusteella niissä tilanteissa, joissa
jäsen maksaa jäsenmaksua paitsi liitolle myös toiselle akavalaiselle
järjestölle.

6 § Hallinto

Liiton päätösvaltaa käyttää jäsenten yhdistyslaissa, näissä
säännöissä ja valtuuston vahvistamassa vaalijärjestyksessä
määritellyllä tavalla valitsema liittovaltuusto.

Toimeenpaneva elin on liittohallitus.



Sivu: 4(9)

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Liittovaltuusto

Kokoonpano ja toimikausi

Liittovaltuustoon kuuluu 35 vaaleilla valittua jäsentä sekä 20-40
varajäsentä, huomioon ottaen mitä 7a §:ssä edellytetään.

Valtuuston jäsen ei saa olla jäsenenä muun
työmarkkinakeskusjärjestön jäsenyhdistyksessä kuin mihin liitto
kuuluu. Hän ei myöskään saa olla työsuhteessa tällaiseen
yhdistykseen. Liittoon työsuhteessa oleva ei saa olla valtuuston
jäsenenä.

Valtuuston toimikausi alkaa liittovaltuuston vaalin tuloksen
vahvistamisesta ja kestää seuraavan vaalin tuloksen vahvistamiseen.

Tehtävät

Valtuuston tehtäviin kuuluu:

1 vahvistaa liiton säännöt, valtuuston vaalijärjestys ja
työjärjestys,

2 ohjata hallituksen toimintaa,

3 määrätä valtuuston, hallituksen sekä näiden asettamien
valiokuntien jäsenten palkkiot ja päiväraha sekä

4 päättää laajuudeltaan tai vaikutuksiltaan poikkeuksellisiin
järjestöllisiin painostustoimenpiteisiin ryhtymisestä.

7 a § Liittovaltuuston vaali

Liittovaltuuston vaali järjestetään joka kolmas vuosi (vaalivuosi)
huhti-toukokuussa, siten kuin valtuuston vahvistamassa
vaalijärjestyksessä määrätään. Valtuuston jäsenet valitaan ilman
kokousta postitse tai tietoliikenneyhteyden avulla järjestettävässä
vaalissa.

Vaalissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohdassa
tarkoitettua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista
vaalitapaa.

Kiintiöt

Valtuuston jäsenistä 30 ja varajäsenistä 15 - 30 valitaan
varsinaisten jäsenten asettamista ehdokkaista (varsinaisten jäsenten
kiintiö). Lisäksi valtuuston jäsenistä viisi (5) ja varajäsenistä
viidestä (5) kymmeneen (10) valitaan liiton
opiskelijayhdistysjäsenten asettamista ehdokkaista
(opiskelijajäsenten kiintiö).

Mikäli liittovaltuustovaalin ehdokasasettelussa varsinaisten
jäsenten kiintiössä ehdolle asettuu enintään 30 ehdokasta,
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valtuustoon valitaan kaikki ehdolle asettuneet ehdokkaat. Mikäli
liittovaltuustovaalin ehdokasasettelussa opiskelijajäsenten
kiintiössä ehdolle asettuu enintään viisi (5) ehdokasta, valtuustoon
valitaan kaikki ehdolle asettuneen ehdokkaat. Valtuuston muodostavat
nämä henkilöt.

Äänioikeutetut ja vaalikelpoiset

Äänioikeutettuja ovat ne liiton varsinaiset jäsenet, joiden jäsenyys
on alkanut vaaleja edeltäneen helmikuun loppuun mennessä ja joilla
ei ole maksamattomia jäsenmaksuja edellisiltä kalenterivuosilta.
Äänioikeutettuja ovat myös opiskelijayhdistykset. Kullakin
äänioikeutetulla on yksiääni.

Opiskelija-, kunnia- ja eläkeläisjäsenet sekä jäsenyhdistykset eivät
ole äänioikeutettuja.

Vaalikelpoisia ovat äänioikeutetut liiton varsinaiset jäsenet ja
opiskelijayhdistysten jäsenet.

Vaalikelpoisia eivät ole muun keskusjärjestön kuin mihin liitto
kuuluu jäsenyhdistykseen suoraan tai välillisesti jäsenenä kuuluvat
eivätkä tällaiseen yhdistykseen työsuhteessa olevat. Liittoon
työsuhteessa olevat eivät ole vaalikelpoisia.

Ehdokasasettelu

Varsinaisten jäsenten kiintiössä ovat ehdokkaita ne liiton
vaalikelpoiset jäsenet, jotka vähintään kolmen äänioikeutetun
jäsenen muodostama valitsijayhdistys on asettanut ehdokkaaksi.

Valitsijayhdistykset voivat yhtyä vaalijärjestyksessä mainitulla
tavalla vaaliliitoksi ja vaalirenkaiksi.

Opiskelijajäsenten kiintiössä ovat ehdokkaita vaalikelpoiset
opiskelijayhdistyksen jäsenet.

Valtuuston jäsenyyden lakkaaminen ja keskeytyminen

Liittovaltuuston jäsenyys lakkaa henkilön erotessa liitosta.
Liittovaltuuston jäsenyys lakkaa myös, kun henkilö ei enää täytä
valtuuston jäsenille 7 §:ssä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia.

Liittovaltuuston jäsen voi erota liittovaltuustosta ollessaan
voittamattoman esteen vuoksi estynyt toimimaan valtuuston jäsenenä
tai muusta perustellusta syystä ilmoittamalla erosta ja sen syystä
liittovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan tai kirjallisesti liiton
hallitukselle.

Jos valtuuston jäsenen paikka kuoleman tai myönnetyn eron johdosta
tulee avoimeksi, tulee hallituksen kutsua vaalikauden jäljellä
olevaksi ajaksi valtuuston jäseneksi lähinnä eniten ääniä saanut
varajäsen siitä vaaliliitosta tai ellei se ole mahdollista, siitä
vaalirenkaasta, josta jäsen on tullut valituksi. Mikäli tällaista
henkilöä ei ole, eronneen tai kuolleen valtuutetun tilalle ei tule
uutta valtuutettua.
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7 b § Liittovaltuuston toiminta

Liittovaltuusto valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Puheenjohtajien säännönmukainen toimikausi alkaa
valinnasta ja päättyy seuraavassa liittovaltuuston
järjestäytymiskokouksessa suoritettavaan puheenjohtajien valintaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittu valtuuston jäsen
ei voi toimia valtuuston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus liittovaltuuston kokouksissa on liiton
hallituksella, toiminnanjohtajalla ja toimihenkilöillä sekä muilla
henkilöillä, joille kokous sen myöntää.

Kokoontuminen

Liittovaltuusto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin huhti-toukokuussa
(kevätkokous), marras-joulukuussa (syyskokous) sekä vaaleja
seuraavassa elokuussa (järjestäytymiskokous). Liittovaltuuston
ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle valtuuston niin päättäessä,
jos liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 5
valtuuston jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrättyä
asiaa varten.

Liittovaltuuston kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
valtuuston niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Liittovaltuuston kutsuu koolle liiton hallitus lähettämällä
kirjalliset kokouskutsut sähköisesti liittovaltuuston jäsenille
vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Työtaistelua
koskevassa asiassa liitto-valtuusto kutsutaan koolle vähintään
kolmen (3) päivän kutsuaikaa noudattaen.

Kevätkokous

Liittovaltuuston kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat
asiat

1 Esitetään liittohallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta
sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

2 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille.

3 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous

Liittovaltuuston syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat
asiat

1 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen
suuruus seuraavalle vuodelle.
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2 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

3 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Järjestäytymiskokous

Liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa on käsiteltävä ainakin
seuraavat asiat:

1 Valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja
jäsenet 8 §:n mukaisesti.

3 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja sekä varajäsenet mukaan luettuna vähintään puolet
valtuustosta on paikalla.

Äänestettäessä ratkaisee asian yksinkertainen äänten enemmistö.
Yksinkertainen äänten enemmistö ratkaisee myös tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla toimitettavassa äänestyksessä
sekä vaalissa. Ehdotuksen näiden sääntöjen muuttamisesta on
kuitenkin saavutettava liittovaltuuston kokouksessa kolmen
neljäsosan (3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen
hyväksytyksi.

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä
vähintään kolmen (3) kuukauden väliajoin pidettävässä
liittovaltuuston kokouksessa. Tällöin liiton purkamista koskevan
ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmen neljäsosan
(3/4) äänten enemmistö annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.

Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, paitsi jos vähintään
kaksi valtuuston jäsentä äänestyksen toimittamista suljettuna
valtuuston kokouksessa vaatii. Äänten jakaantuessa tasan rat-kaisee
päätöksen kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa tai suljetussa
äänestyksessä arpa.

8 § Liittohallitus

Kokoonpano ja toimikausi

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen
varapuheenjohtaja, opiskelijajäsen sekä kahdesta (2) kahdeksaan (8)
muuta varsinaista jäsentä. Liiton toiminnanjohtaja toimii
liittohallituksen sihteerinä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten tulee olla liiton varsinaisia tai
kunniajäseniä. Hallituksen opiskelijajäsenen tulee valintahetkellä
olla opiskelijayhdistyksen jäsen.

Hallituksen jäsen ei saa olla jäsenenä muun
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työmarkkinakeskusjärjestön jäsenyhdistyksessä kuin mihin liitto
kuuluu. Hän ei myöskään saa olla työsuhteessa tällaiseen
yhdistykseen. Liittoon työsuhteessa oleva ei saa olla hallituksen
jäsenenä.

Liittohallituksen säännönmukainen toimikausi on kolme vuotta alkaen
hallituksen valinnasta ja päättyen seuraavassa liittovaltuuston
järjestäytymiskokouksessa suoritettavaan hallituksen valintaan.

Kokoukset

Liittohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä
jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. Liittohallituksen
kokouksiin voi osallistua etäyhteyden avulla mikäli näin
kokouskutsussa mainitaan ja kaikki liittohallituksen jäsenet tähän
suostuvat.

Liittohallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuja ovat
liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, liiton
toiminnanjohtaja sekä muut henkilöt, joille kokous sen myöntää.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Liittohallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtajat mukaan luettuna vähintään puolet hallituksesta on
paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa ja
suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Tehtävät

Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä säännöissä on
sanottu liittohallitus:

1 edustaa liittoa sekä tekee saamansa valtuutuksen puitteissa
yhdistyksen puolesta sopimuksia ja sitoumuksia;

2 kutsuu koolle liittovaltuuston kokoukset ja valmistelee niille
esitettävät asiat sekä toimeenpanee kokousten päätökset;

3 laatii liiton toiminta- ja tilikertomukset;

4 tekee ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi ja
jäsenmaksuiksi;

5 vastaa toimintasuunnitelman toteuttamisesta talousarvion
puitteissa sekä huolehtii liiton varoista, omaisuudesta ja
jäsenmaksujen perinnästä;

6 valitsee tarvittavat toimielimet ja toimihenkilöt sekä nimeää
edustajat ja ehdokkaat ulkopuolisiin tehtäviin;

7 päättää liiton järjestöllisiin painostustoimenpiteisiin
ryhtymisestä;
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8 huolehtii saamiensa valtuuksien puitteissa muista liitolle
kuuluvista asioista.

Tarpeellisiksi katsomissaan asioissa liittohallitus voi toimeenpanna
neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä.

Valiokunnat

Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia sekä määrätä
niiden tehtävät.

9 § Toiminnanjohtaja

Liiton käytännön toimia johtavana toimielimenä toimii
toiminnanjohtaja.

Toiminnanjohtaja toimii liiton henkilökunnan esimiehenä ja hänen
tehtävänään on yhdistyksen toiminnan välitön johtaminen ja
taloudesta vastaaminen hallituksen päätösten mukaisesti.

Toiminnanjohtajan nimittää ja erottaa hallitus.

10 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja jompikumpi
varapuheenjohtajista yhdessä, tai joku heistä yhdessä jonkun muun
hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa tai ne henkilöt, jotka
liittohallitus on tähän määrännyt, kaksi yhdessä, ja
toiminnanjohtaja yksin.

11 § Liiton purkautuminen tai lakkauttaminen

Liiton purkautumisesta päätetään 7b §:ssä määrätyllä tavalla.

Jos liitto purkautuu taise lakkautetaan, sen varat on käytettävä
liiton tarkoitusperien mukaisesti tradenomien ammattikunnan
pyrkimysten edistämiseksi siten kuin päätöksen tekevä kokous
päättää.

12 § Voimaantulo

Näitä sääntöjä aletaan soveltaa välittömästi yhdistysrekisterin
rekisteröityä ne.


