
Säännöt



1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL ry, Diakoniarbetarnas
Förbund DTL rf, ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. 
Näissäsäännöissä yhdistystä kutsutaan Liitoksi. Liiton virallinen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Liiton tarkoituksena on jäsentensä ammattijärjestönä valvoa jäsenistönsä 
ammatillisia, palkkauksellisia, sosiaalisia, koulutuksellisia ja yhteiskunnallisia 
etuja, edistää heidän ammattitaitonsa kehittymistä, lisätä jäsenten 
yhteenkuuluvuutta, arvostusta ja työn tunnettavuutta sekä edistää diakonian 
ja kasvatustyön kehittämistä Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
-  edistää diakonian ja kasvatuksen tehtävissä toimivien henkilöiden 

järjestäytymistä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja yhteiskunnassa, 
vahvistaa jäsentensä ammatillisuutta ja kollegiaalisuutta 

-  tukee liiton toimintapiirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa, yhteistyötä ja 
verkostoitumista 

-  neuvottelee ja tekee työmarkkinasopimuksia sekä toimii yhteistyössä 
 muiden ammattijärjestöjen, neuvottelujärjestöjen ja muiden vastaavien 

organisaatioiden kanssa 
-  seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttaa evankelis-luterilaiseen 
 kirkkoon ja sen lainsäädäntöön 
-  vaikuttaa diakonian ja kasvatustyön koulutuksen kehittämiseen 
-  edistää jäsenten sijoittumista kirkon tehtäviin ja vahvistaa heidän asemaansa 

työmarkkinoilla 
-  myöntää avustuksia ja apurahoja 
-  harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa, järjestää kokous- 
 ja opintotilaisuuksia sekä neuvottelupäiviä. 
 
Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja 
testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, 
hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä lomanviettopaikkoja tai 
hankkia niistä osuuksia jäsenistöä ja heidän perheitään varten sekä harjoittaa 
kioski-, majoitus- ja ravitsemisliikettä. 



Liitto voi perustaa ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rahastoja. Niiden 
perustamisesta ja säännöistä päättää edustajisto. Rahastojen hoidosta vastaa 
hallitus. 

Liitolla on jäsenten alueellista toimintaa varten rekisteröimättömät osastot, joiden 
toimintaa hallitus ohjaa. 

Liitto voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin ja 
muihin organisaatioihin tai elimiin, joihin kuuluminen edistää liiton tarkoituksen 
toteuttamista. Liittymisestä näihin järjestöihin ja niistä eroamisesta päättää hallitus. 
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenyys

Liiton jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja eläkeläisjäseniä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä 
henkilön, joka on piispainkokouksen hyväksymä Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon diakonian ja kasvatuksen virkaan kelpoinen ja jolla on ammattikorkeakoulu- 
tai muu vastaava tutkinto tai joka on työmarkkinoilla aikuisopiskelijana näitä 
tutkintoja suorittamassa.

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä opiskelijan, jonka opinnot pätevöittävät 
edellä mainittuihin virkoihin.

Liiton varsinainen jäsen voi siirtyä eläkeläisjäseneksi omasta ilmoituksestaan, kun 
hän on jäänyt eläkkeelle.

Hallitus voi rinnakkaisjäseneksi hyväksyä henkilön, joka täyttää edellä 
mainitut jäsenkriteerit ja jonka taloudellisesta edunvalvonnasta vastaa toinen 
ammattijärjestö.

Edustajisto voi hallituksen esityksestä kutsua liiton kunniajäseneksi henkilön, 
joka on ansiokkaalla tavalla vaikuttanut liiton toimintaan tai huomattavalla tavalla 
edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. 



4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan heti.

Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden (6) viimeksi kuluneen 
kuukauden ajalta, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi sen kuukauden alusta 
lukien, miltä jäsenmaksu on maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusta, ei noudata liiton 
sääntöjä tai päätöksiä, laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet tai ei enää täytä 
säännöissä määrättyjä jäsenyyden ehtoja.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa liitossa.

Jäsenmaksun laiminlyönnin takia erotettu tai eronneeksi katsottu jäsen voi hakea 
jäsenyyttä uudelleen maksettuaan suorittamatta jääneen jäsenmaksun.

5 § Jäsenmaksu

Varsinainen, opiskelija-, eläkeläis- ja rinnakkaisjäsenen on vuosittain suoritettava 
edustajiston syyskokouksen vuodeksi kerrallaan määräämä jäsenmaksu. 
Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kullekin jäsenryhmälle. Jäseniltä voidaan 
lisäksi periä ylimääräinen jäsenmaksu sen suuruisena kuin edustajisto päättää. 
Hallituksella on oikeus päättää jäsenmaksun maksukäytännöstä. 

Edustajisto päättää perusteet, joiden mukaan jäsenen jäsenmaksua voidaan alentaa 
tai vapauttaa jäsen jäsenmaksuvelvollisuudesta osittain tai kokonaan. Perusteena 
voi olla eläkkeelle siirtyminen, opiskelu, työttömyys, sairaus, perhevapaa, 
vuorotteluvapaa tai muu vastaava syy. 

Jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa myös rinnakkaisjärjestäytymisen 
perusteella niiden jäsenten osalta, joiden taloudellisesta edunvalvonnasta vastaa 
toinen ammattijärjestö. 

Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseneltä. 
 



6 § Toimielimet

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpaneva toimielin on hallitus. 
Lisäksi liitolla on hallituksen alaisena toimivat tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat 
ja työryhmät.

7 § Edustajisto

Edustajistoon kuuluu 18 varsinaista jäsentä, jotka valitaan varsinaisten jäsenten 
keskuudesta postivaalilla tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla toimitettavalla äänestyksellä.

Varajäsenet määräytyvät valitsematta jääneistä ehdokkaista vertauslukujen 
ja äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätyssä järjestyksessä. Edustajiston 
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Edustajiston toimikausi on neljä (4) vuotta ja kestää edustajiston vaalin 
vahvistamisesta seuraavan vaalin vahvistamiseen.

Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet edustajiston jäsenistä on läsnä. Edustajiston kokouksessa asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ottaen huomioon lain ja näiden 
sääntöjen määräykset. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu lippuäänestys 
ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Edustajisto kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain kevätkokoukseen toukokuun 
loppuun mennessä ja syyskokoukseen marraskuun loppuun mennessä sekä tarpeen 
mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli 
hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston 
varsinaisista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 
 
Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen edustajiston 
jäsenille postitse, sähköpostilla tai liiton kotisivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. 
Kutsussa on myös mainittava, mikäli etäosallistuminen on mahdollista hallituksen 
määräämällä tavalla. Ennakko-osallistuminen ei ole kuitenkaan mahdollista.



Aloiteoikeus edustajistolle on edustajiston jäsenillä, hallituksella ja liiton osastoilla. 
Aloitteet on jätettävä hallitukselle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kokousta.

Kahdella opiskelijajäsenellä on edustajiston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
Hallitus nimeää nämä edustajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Liiton kunniajäsenillä, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajalla sekä liiton 
toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajiston kokouksessa. Edustajisto 
voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

8 § Edustajiston valinta

Edustajiston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi vaalilla varsinaisten jäsenten 
keskuudesta siten kuin näissä säännöissä ja edustajiston vahvistamassa äänestys- 
ja vaalijärjestyksessä määrätään.

Edustajistoon valitaan jokaisen hiippakunnan alueelta vähintään yksi (1) jäsen.

Vaali toteutetaan postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla toimitettavalla äänestyksellä. Vaaleissa noudatetaan yhdistyslain 29 §:n 3 
momentin 2 kohdassa mainittua henkilökohtaisen suhteellisen listavaalin mukaista 
vaalitapaa.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki varsinaiset jäsenet, joiden osalta 
vaalia edeltävän vuoden loppuun mennessä erääntyneet jäsenmaksut on 
maksettu. Äänioikeutetut jäsenet voivat asettaa ehdokkaita vaaleihin perustamalla 
valitsijayhdistyksen.

Edustajiston varsinaisen jäsenen tultua valituksi hallitukseen tai paikan muutoin 
vapauduttua kesken toimikauden, tulee jäseneksi hänen tilalleen vaalikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi ensimmäinen varajäsen äänestys- ja vaalijärjestyksessä 
määrätyllä tavalla.



9 § Edustajiston tehtävät

Edustajiston kevätkokouksessa
-  valitaan joka toinen vuosi edustajiston jäsenten keskuudesta edustajiston 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
-  käsitellään hallituksen laatima kertomus liiton toiminnasta edelliseltä vuodelta
-  käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja 

taloudenhoidosta
-  päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
-  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
-  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Edustajiston syyskokouksessa
-  valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton 

puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
-  valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen muut jäsenet ja 

heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle
-  päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
-  päätetään seuraavana vuonna perittävien jäsenmaksujen suuruus
-  valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan KHT-tilintarkastusyhteisö
-  päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

Lisäksi edustajiston tehtävänä on
-  hyväksyä äänestys- ja vaalijärjestys
-  päättää ylimääräisestä jäsenmaksusta
-  päättää liiton toimintalinjoista ja suuntaviivoista
-  ohjata hallituksen toimintaa
-  perustaa liiton rahastot ja vahvistaa niiden säännöt
-  kutsua liiton kunniajäsenet
-  päättää työmarkkinakeskusjärjestöön ja neuvottelujärjestöön liittymisestä ja 

eroamisesta sekä toiseen ammattiliittoon liittymisestä tai yhdistymisestä
-  käsitellä edustajistolle osoitetut aloitteet
-  päättää liiton sääntöjen muuttamisesta
-  päättää liiton purkautumisesta



10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) muuta jäsentä, joiden tulee 
olla liiton varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa kolme 
hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, aluksi arvalla ja sen 
jälkeen vuoron mukaan. 

Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi 
kaudeksi.

Hallitus valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 
jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on paikalla.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen alaisuudessaan toimivia ja sille vastuullisia, 
valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät.

Edustajiston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ja opiskelijoiden nimeämällä 
opiskelijajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan 
kutsusta tai kolmen jäsenen sitä vaatiessa.

Mikäli hallitus niin päättää, hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen ennen 
kokousta postitse tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla.



11 § Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä muualla on määrätty, 
hallituksen tehtävänä on
-  edustaa ja johtaa liittoa sekä hoitaa liiton asioita sääntöjen ja edustajiston 

päätösten mukaisesti
-  vastata liiton työmarkkina- ja sopimusneuvottelutoiminnasta
-  päättää liiton työtaistelutoimenpiteistä ja työtaisteluavustuksista
-  vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta, laatia tilinpäätös sekä laatia 

ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
-  päättää liiton omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, panttaamisesta ja 

vaihtamisesta
-  jakaa liiton rahaston sääntöjen mukaan myönnettävät avustukset
-  jakaa liiton apurahat
-  päättää liiton huomionosoitusten myöntämisestä
-  vahvistaa tarvittavat ohje- ja johtosäännöt
-  ottaa ja erottaa liiton toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä vahvistaa 

Heidän palkkausperusteensa, muut työehdot ja tehtävät
-  huolehtia liiton toiminnan strategisesta kehittämisestä ja hoitaa muut liittoa 

koskevat asiat

12 § Rekisteröimättömät osastot

Varsinaiset jäsenet kuuluvat liiton alueellista toimintaa varten rekisteröimättömiin 
osastoihin. Niiden toiminnasta määrätään hallituksen hyväksymässä 
ohjesäännössä. Opiskelijajäsenillä on oikeus osallistua osastojen kokouksiin.

13 § Nimenkirjoitusoikeus

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 
toiminnanjohtaja tai hallituksen erikseen määräämä henkilö, aina kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa toiminnanjohtajan yksin kirjoittamaan liiton nimen.



14 § Toiminta- ja tilikausi

Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla maaliskuun 
loppuun mennessä valmiina luovutettavaksi tilintarkastajalle, jonka tulee antaa siitä 
lausunto huhtikuun loppuun mennessä.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Liiton sääntöjä voidaan muuttaa edustajiston päätöksellä, jos vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on muutosta kannattanut.

16 § Liiton purkaminen

Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään 
kolmenkymmenen (30) päivän väliajoin pidettävässä edustajiston varsinaisessa tai 
ylimääräisessä kokouksessa. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan kummassakin 
kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Liiton purkautuessa liiton varat on käytettävä diakoniatyön tutkimukseen tai 
liiton tarkoitusta vastaavan toiminnan jatkamiseen siten kuin jälkimmäisessä 
purkamiskokouksessa päätetään.

17 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 
   
 
Säännöt on hyväksytty Diakoniatyöntekijöiden Liiton valtuuskunnassa 27.5.2013 
ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 8.1.2014




