
Sida 1 / 6 

 

  
 
 
1 § 
NANM OCH HEMORT 

Föreningens namn är Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry, Diakoniarbetarnas Förbund DTL r.f., 
dess hemort är Helsingfors och verksamhetsområdet är hela landet. I dessa stadgar benämns 
föreningen Förbundet. Förbundets officiella språk är finska. 
 
 

2 § 

SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER 

Förbundets syfte är att som sina medlemmars fackförening bevaka medlemskårens bransch- och 

löneförmåner, sociala, utbildnings och samhälleliga förmåner, befrämja utvecklingen av 

medlemmarnas yrkesskicklighet, öka medlemmarnas samhörighet, uppskattning och 

igenkänningen av arbetet samt befrämja utvecklingen av arbetet inom diakoni och fostran i 

Finland. 

För att förverkliga sina syften 
- främjar Förbundet att personer som verkar inom diakonin och fostran organiserar sig i Finlands 
evangelisk lutherska kyrka och i samhället, stärker medlemmarnas branschtillhörighet och 
kollegialitet 
- stöder Förbundet medlemsverksamhet, samarbete och arbete i nätverk inom sitt 
verksamhetsområde 
- förhandlar Förbundet och uppgör arbetsmarknadsavtal och verkar i samarbete med andra 
fackföreningar, förhandlingsorganisationer och övriga motsvarande organisationer 
- följer Förbundet med den samhälleliga utvecklingen och påverkar den evangelisk lutherska 
kyrkan och dess lagstiftning 
- påverkar förbundet utvecklingen av utbildningen inom diakoni och fostran 
- befrämjar Förbundet medlemmarnas placering i kyrkans uppgifter och stärker deras ställning på 
arbetsmarknaden 
- beviljar Förbundet understöd och bidrag 
- utövar Förbundet publicerings-, utbildnings,- och förlagsverksamhet, arrangerar mötes- och 
utbildningstillfällen samt rådplägningsdagar. 
 
För att stöda sin verksamhet kan Förbundet ta emot bidrag, gåvor och testamenten, med 
vederbörligt tillstång verkställa lotterier eller penninginsamlingar, införskaffa och äga lös och fast 
egendom samt fritidsboställen eller för medlemskåren och deras familjer införskaffa andelar i 
sådana samt utöva kiosk-, inkvarterings- och näringsverksamhet.  
 
Förbundet kan grunda och upprätthålla fonder som är viktiga för verksamheten. Ett 
representantskap fattar beslut om grundandet och stadgarna. Styrelsen ansvarar för skötseln av 
fonderna. 
 
För medlemmarnas lokala verksamhet har förbundet oregistrerade avdelningar vilkas verksamhets 

styrs av styrelsen. 

 

Förbundet kan ansluta sig som medlem i sådana inhemska och internationella föreningar och 
andra organisationer eller organ, i vilka medlemskapet kan främja förverkligandet av Förbundets 
syfte. Styrelsen fattar beslut och anslutningen till och avslutande av medlemskapet i sådana 
organisationer. 
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Förbundet är partipolitiskt obunden. 
 
 
3§  
MEDLEMSKAP  
 
Förbundets medlemmar är ordinarie medlemmar, studerande medlemmar eller pensionärs 
medlemmar.  
 
Som ordinarie medlem i Förbundet kan styrelsen på basen av en skriftlig ansökan godkänna en 
person som innehar en av biskopsmötet godkänd utbildning som ger kompetens för Finlands 
evangelisk Lutherska kyrkas tjänst för diakoni eller fostran på yrkeshögskole- eller motsvarande 
nivå eller som på arbetsmarknaden som vuxenstuderande utför dessa studier.  
 
Som studerande medlem kan styrelsen godkänna studerande vars studier leder till ovan nämnda 
tjänster.  
 
Förbundets ordinarie medlem kan bli pensionärs medlem genom att själv meddela om detta då 
medlemmen gått i pension.  
 
Styrelsen kan som medlem med dubbelt medlemskap godkänna person som uppfyller ovan 
nämnda kriterier, men vars ekonomiska intressebakning sköts av någon annan fackförening.  
 
Representantskapet kan på styrelsens förslag kalla till hedersmedlem en person som på ett 
förtjänstfult sätt påverkat förbundets verksamhet och märkbart befrämjat förverkligandet av 
förbundets syften.  
 
4§  
MEDLEMS UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTANDE UR FÖRBUNDET  
 
Medlem som vill säga upp sitt medlemskap skall skriftligt meddela om detta till styrelsen eller dess 
ordförande. Utträdet träder i kraft genast.  
 
Ifall en medlem inte betalat sin medlemsavgift för de senaste sex (6) månaderna, kan styrelsen 
anse att medlemmen sagt upp sitt medlemskap från början av den månaden då medlemsavgiften 
är obetald.  
 
Styrelsen kan utesluta en medlem som verkar mot föreningens syften, inte följer stadgarna eller 
besluten, försummar medlemmarnas förpliktelser eller inte mera uppfyller villkoren för 
medlemskapet.  
 
En medlem som sagt upp sitt medlemskap eller som blivit utesluten från förbundet mister alla sina 
rättigheter i förbundet.  
 
En medlem som ansetts som utesluten ur förbundet p.g.a. obetald medlemsavgift, kan ansöka om 
medlemskap på nytt efter att den obetalda medlemsavgiften har betalats.  
 
 
5§  
MEDLEMSAVGIFT  
 
Ordinarie, studerande, och pensionärs medlemmar samt medlemmar med dubbelt medlemskap 
skall årligen betala den medlemsavgift som representantskapet vid sitt höstmöte fastställer. De 
olika medlemsgrupperna kan ha olika stora medlemsavgifter. Utöver detta kan av medlemmarna 
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krävas på en så stor extra medlemsavgift som representantskapet fattar beslut om. Styrelsen har 
rätt att fatta beslut om betalningspraxis. 
 
Representantskapet fattar beslut om enligt vilka grunder medlem kan få lägre medlemsavgift eller 
befrias från medlemsavgift helt eller delvis. Grunder kan vara övergång till pension, studier, 
arbetslöshet, sjukdom, familjeledigheter, alterneringsledigt eller motsvarande orsak. 
 
Medlemsavgiften kan sänkas också vid dubbelt medlemskap, för de medlemmar vars ekonomiska 
intressebevakning sköts av ett annat fackförbund. 
 
Av hedersmedlemmar krävs ingen medlemsavgift. 
 
6§  
VERKSAMHETSORGAN  
 
Förbundets högsta beslutande organ är representantskapet och verkställande organ är styrelsen. 
Dessutom har förbundets styrelse rätt att enligt behov tillsätta utskott, nämnder och arbetsgrupper. 
 
7§  
REPRESENTANTSKAP  
 
Till representantskapet hör 18 ordinarie medlemmar, vilka väljs genom omröstning bland 
förbundets ordinarie medlemmar genom poströstning eller datakommunikation eller med hjälp av 
annat tekniskt hjälpmedel.  
 
Ersättarna avgörs bland de kandidater som inte blivit invalda, enligt deras jämförelsetal, i den 
ordning som stipuleras i röstnings- och valordningen. Ersättarna i representantskapet är inte 
personliga.  
 
Verksamhetsperioden för representantskapet är fyra (4) år och sträcker sig från det valet av 
representantskapet fastställts fram tills valet av nästa representantskap fastställts.  
 
Representantskapet är beslutfört då ordförande eller viceordförande och minst hälften av 
representantskapets medlemmar är närvarande. Vid representantskapets möten avgörs 
omröstningar med enkel majoritet så att lagstiftning och dessa stadgar beaktas. Ifall val eller sluten 
omröstning blir jämn, avgörs den genom lottdragning. I övriga ärenden är det ordförandes åsikt 
som blir gällande.  
 
Representantskapet samlas, sammankallade av styrelsen, årligen för vårmöte före utgången av 
maj månad och för höstmöte före utgången av november månad samt vid behov för extra möten. 
Extraordinarie möte skall sammankallas ifall styrelsen anser det nödvändigt eller om minst en 
tiondedel (1/10) av representantskapets ordinarie medlemmar kräver att en fråga skal behandlas.   
 
Möteskallelsen för representantskapets ordinarie möte skall av styrelsen sändas till medlemmarna 
per post, e-post eller publiceras på förbundets hemsidor senast två (2) veckor före mötet och 
senast tre (3) dagar före extraordinarie möte. I kallelsen skall också nämnas om närvaro på distans 
är möjligt på det sätt som styrelsen bestämt. Närvaro på förhand är dock inte möjligt.  
 
Representantskapets medlemmar, styrelsen och förbundets avdelningar har initiativrätt till 
representantskapet. Initiativen skall vara styrelsen till handa senast tre (3) månader före mötet.  
 
Två studerande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid representantskapets möten. 
Styrelsen utser dessa representanter för två år i taget.  
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Förbundets hedersmedlemmar, styrelsens medlemmar, revisorer samt förbundets funktionärer har 
närvaro- och yttranderätt vid representantskapets möten. Representantskapet kan bevilja närvaro- 
och yttranderätt också till andra personer.  
 
8§  
VAL AV REPRESENTANTSKAP  
 
Representantskapets medlemmar väljs bland de ordinarie medlemmarna genom val vart fjärde år 
på så sätt som stipuleras i dessa stadgar och i röstnings- och valordningen som fastställts av 
representantskapet.  
 
Till representantskapet väljs från varje stifts område minst en (1) medlem.  
 
Valet genomförs genom poströstning, datakommunikation eller med hjälp av annat tekniskt 
hjälpmedel. I valet tillämpas det som stadgas i föreningslagen 29§, 3 mom. punkt 2 om 
proportionella val med kandidatlista.  
 
Röstberättigade och valbara är alla ordinarie medlemmar, vilka före utgången av föregående år har 
betalat sina medlemsavgifter. Röstberättigade medlemmar kan ställa upp kandidater i valet genom 
att bilda en valmansförening.  
 
Ifall en medlem i representantskapet väljs till styrelsen eller platsen på annat sätt blir ledig mitt 
under perioden, väljs i stället för denne för den återstående perioden den första ersättaren i 
enlighet med röstnings- och valordningen.  
 
9§  
REPRESENTANTSKAPETS UPPGIFTER  
 
Vid vårmötet skall representantskapet  
- Vartannat år väljer representantskapet bland sig ordförande och viceordförande för 
representantskapet.  
- behandla styrelsens berättelse över verksamheten under det föregående året  
- behandla bokslut och revisorernas utlåtande över räkenskaperna och skötseln av ekonomin det 
föregående året  
- fatta beslut om hur överskottet skall användas eller eventuellt underskott täckas  
- fatta beslut om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga  
- fatta beslut i de frågor som omnämns i möteskallelsen  
 
Vid höstmötet skall representantskapet  
- vartannat år välja ordförande för styrelsen, benämnd förbundets ordförande, för följande två 
kalenderår  
- för de närmaste två åren välja styrelsemedlemmar istället för de som är i tur att avgå samt 
personliga ersättare för dessa  
- fatta beslut om verksamhetsplan och budget för det kommande kalenderåret 
- fatta beslut om de medlemsavgifter som bärs upp under det inkommande år 
- välja CGR revisionssamfund för att granska räkenskaperna det kommande året  
- fatta beslut i de frågor som omnämns i möteskallelsen  
 
Dessutom är representantskapets uppgift att  
- godkänna röstnings- och valordningen  
- fatta beslut om extra medlemsavgifter  
- fatta beslut om förbundet verksamhetslinjer och riktlinjer  
- leda styrelsens verksamhet  
- grunda förbundets fonder och fastställa stadgarna för dem  
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- kalla förbundets hedersmedlemmar  
- fatta beslut om anslutande till och utträde från eller sammanslagning av arbetsmarknads 
centralorganisationer och förhandlingsorganisationer  
- behandla initiativ riktade till representantskapet  
- fatta beslut om ändring av förbundets stadgar  
- fatta beslut om upplösande av förbundet  
 
10§  
STYRELSEN  
 
Till styrelsen hör utöver ordförande sex (6) övriga medlemmar, vilka skall vara ordinarie 
medlemmar i förbundet. Förutom ordförande har styrelsens medlemmar personliga ersättare.  
 
Styrelsens verksamhetsperiod är två kalenderår. Årligen är tre styrelsemedlemmar och deras 
personliga ersättare i tur att avgå. Turordningen avgörs först med lottdragning och sedan enligt 
turordning. 
 
Samma person kan väljas till styrelsen för högst tre perioder efter varandra.  
 
På verksamhetsperiodens första möte väljer styrelsen inom sig viceordförande. Styrelsen är 
beslutförd då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller viceordförande medräknad, är 
närvarande.  
 
Styrelsen kan för sin verksamhetsperiod tillsätta utskott, nämnder och arbetsgrupper, vilka verkar 
underställda styrelsen och styrelsen besluter om deras uppgifter.  
 
Representantskapets ordförande eller viceordförande samt de studerande medlemmarna som de 
studerande utsett har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller viceordförande om ordförande är 
förhindrad eller ifall tre medlemmar så kräver.  
 
Ifall styrelsen så beslutar kan en styrelsemedlem delta i mötet per post före mötet eller via 
datakommunikation eller annat tekniskt hjälpmedel under mötet.  
 
11§  
STYRELSENS UPPGIFTER  
 
Utöver det som stadgas i föreningslagen och i dessa stadgar är styrelsens uppgift att  
- representera och leda förbundet samt sköta uppgifter enligt stadgarna och representantskapets 
beslut  
- ansvara för förbundets arbetsmarknads- och avtalsförhandlingar  
- fatta beslut om förbudets agerande i arbetstvister och understöd för sådana perioder  
- ansvara för förbundets ekonomi och egendom, uppgöra bokslut samt uppgöra förslag till 
verksamhetsplan och budget för förbundet  
- fatta beslut om införskaffande av egendom till förbundet, försäljning, pantsättning och byte  
- i enlighet med förbundets fonders stadgar bevilja bidrag  
- dela ut förbundets bidrag  
- fatta beslut om förbundets hyllningar och utmärkelser  
- fastställa behövliga reglementen och instruktioner  
- anställa och säga upp verksamhetsledaren och övrig personal samt fastställa grunderna för deras 
lönesättning, övriga arbetsvillkor och -uppgifter  
- svara för utvecklandet av strategin för förbundets verksamhet och sköta förbundets övriga 
ärenden  
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12§  
OREGISTRERADE AVDELNINGAR  
 
De ordinarie medlemmarna hör för den lokala verksamheten till förbundets oregistrerade 
avdelningar. Deras verksamhet styrs av det reglemente som styrelsen godkänt. Studerande 
medlemmar har rätt att delta i avdelningarnas möten.  
 
 
13 § 
NAMNTECKNINGSRÄTT  
 
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande och verksamhetsledare 
eller annan av styrelsen utsedd person, alltid två (2) tillsammans.  
 
Styrelsen kan ge verksamhetsledaren rätt att ensam teckna förbundets namn.  
 
14§  
VERKSAMHETS- OCH BUDGETÅR  
 
Förbundets verksamhets- och budgetår är ett kalenderår. Bokslutet skall vara uppgjort och färdigt 
för överlämnande till revisorerna före utgången av mars månad. Dessa skall ge sitt utlåtande för 
utgången av april månad.  
 
15§  
ÄNDRANDE AV STADGARNA  
 
Förbundets representantskap kan ändra förbundets stadgar ifall trefjärdedelar (3/4) av de avgivna 
rösterna stöder förändringen. 
 
16§  
UPPLÖSANDE AV FÖRBUNDET  
 
Beslut om upplösande av förbundet kan fattas av två ordinarie eller extraordinarie 
representantskapsmöten efter varandra, vilka hålls med minst trettio (30) dagars mellanrum. För 
ett sådant beslut krävs att minst trefjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna stöder upplösningen..  
 
Vid en upplösning av förbundet används förbundets medel för diakonal forskning eller för att stöda 
fortsättande av avsikten med förbundets verksamhet på sådant sätt som det andra 
upplösningsmötet fattar beslut om.  
 
17§  
UPPNÅDDA MEDLEMSFÖRMÅNER BIBEHÅLLS 
 
 
Stadgarna är godkännda av Diakoniarbetarnas förbunds fullmäktige 27.5.2013 och registrerade vid 
Patent- och registerstyrelsen 8.1.2014 


