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1

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto Pro ry, ruotsiksi

Pro rf.

on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.
2

Tarkoitus ja toiminta
yhteiskunnallisen aseman parantaminen.
sektoreilla.
- ja
virkaehtosopimuksia, vaikuttamalla elinkeino-

-arvoisessa, turvallisessa yhteiskunnassa
toimeentulo on turvattu
turvallisen aseman ty
-aikaa
-ajan harrastustoimintaa. Liitto harjoittaa
julkaisu-, valistus-

tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
a,
-

muuta yhdistyslain

5
3

Liiton kieli

4

Liiton puolueettomuus
Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

5
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-asemassa olevien
ammatinharjoittajien muodostamat

ratkaistavaksi.

- ja virkaehtosopimusten noudattamista,
- ja virkaehtosopimuksen

tek

vahvistettavaksi.
samalla

L

alalla
-asemassa olevat

ammatinharjoittajat.
ykseen.

-, virkaehto-,
-

suhdeasioissa.
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Rajoitetu
olla liittymissopimuksen mukaan rajoitetut
mukaan.

Lii

6

on ilmoitettava yhdistyslain
13
lopussa, jona eroamisilmoitus tehtiin.

Yhdistys voi vedota
seuraavassa varsinaisessa kokouksessaan.
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moitettava yhdistyslain
tai ei
. Hallitus voi
kolmen kalenterikuukauden
ajalta.
liitossa.
7

- ja

nmaksua vastaava
antaa hallitus.
8

vaalikelpoinen edustajistovaalissa.
9

Hallitus
Hallitus johtaa liiton toimintaa yhdistysl

varapuheenjohtajaksi.
Hallitus kokoontuu

pi
puolet muista
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Edustajiston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen
- ja puheoikeus.

1.
asiat,
2. vastata

- ja virkaehtosopimustoiminnasta ja muusta edunvalvonnasta,

3. hoitaa liiton varoja ja muuta omaisuutta, vastata liiton sijoitustoiminnasta,
valmistella vuosittainen toiminta- ja taloussuunnitelma, huolehtia
toiminta-avustuksista,
4.
5.
6.
lukuun ottamatta, edustaa liittoa ja
7. hoitaa muut liittoa koskevat asiat.

sitovia tai
neuvoa-antavia
10 Hallituksen asettamat toimielimet
Hallitus asettaa toimikaudekseen sopimusalakohtaiset neuvottelukunnat ja
sektorikohtaiset edunvalvontatoimikunnat.
votteluasioiden neuvoatoimeksiantoja varten.
/koulutuspohjaisille tai kielipohjaisille ja muille liiton toiminnan tarkoitusta
toteuttaville viiteryhmille. Hallitus vahvistaa foorumeiden toimintaohjeet.
11 Alueellinen yhteistoiminta
Alueellinen toiminta on alueella toimivien yhdistysten yhteistoimintaa.
Ammattiliitto Pro
p. (09) 172 731, f. (09) 1727 3330, etunimi.sukunimi@proliitto.fi
y-tunnus 0215350-2

7 (13)
23.11.2018

Hallitus vahvistaa aluetoiminnan toiminta-alueiden rajat ja toimintaohjeet.
12 Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen
13 Tilikausi ja tilintarkastus
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
annettava tilintarkastajille
a
14 Edustajistovaali
ja enin

100

jakautumisesta sektoreiden kesken, vaalipiirijaosta ja vaalin muusta
- ja
15 Edustajisto
kokouksia ovat vuosittain huhtilokavuoden toimikaudeksi puhee
(4) varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajistoa valittaessa huomioidaan sektoreiden edustavuus.
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Kultakin sektorilta valitut e

muut tarvittavat kokousvirkailijat.
muassa asettaa sektorikohtaisesti ehdokkaat liiton hallitukseen ottaen
17
Yksityiskohtaisemmat ohjeet hallitusvaalin ehdokasasettelun perusteista

hallitukselle.
sta edustajiston kokouksiin

16 Edustajiston kokousten koollekutsuminen
Edustajiston kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on tiedotettava edustajiston
kokousta.
Edustajiston varsinaiset kokoukset kutsutaan k
viikkoa ennen kokousta kullekin
kokouksessa

asiat.
17 Edustajiston varsinaiset kokoukset

1.
2.
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3.
kattamisesta,
4.

-

5.

a
talousarvion perusteet

6.

1.
2.
suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi,
3. vahvistetaan hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma,
4.
5.

kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi,

6.
7.

ja

edustavuus.
8.
varatilint
valitaan vastuunalainen tilintarkastaja.
9.
10.
:
a)
b)
edustajiston keskuudesta puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan
Vaalista on mainittava kokouskutsussa.
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jiston tai hallituksen valintojen
edustajistoon ja/tai hallitukseen. Hallituksen ja/tai edustajiston koko voi
- ja hallituskauden loppuun.
- ja
puheoikeudella.
18
Edustajist
sen
- ja puheoikeus
olevansa estynyt saapumaan edustajiston kokoukseen, tilalle kutsutaan
mukaan.
19 Esitykset edustajistolle
ja edustajiston
. Edustajiston
,

,
60 vuorokautta
20

- ja virka
- ja virkaehtosopimusneuvotteluista edustajiston
- ja virka
pimustavoitteita, neuvotteluja ja tukitoimia.
- ja virkaehtosopimukset
1.

- ja virka
sopimusalan neuvottelukunnan esityk

2.
sopimusalan neuvottelukuntaa.
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- ja virkaehtosopimukset, joissa allekirjoittajana on ainoastaan
1.
liiton
- tai virka

-

ja virka
2.

aisia

3.

1.12.2018.
- tai virkaehtosopimukseen
neuvoa- tai virkaehtosopimus koskee.
21

purkamisesta.
.
22

eudet
A

23 Ylimenokausi
Ylimenokauden edustajistoo
edustajan/edustajat (

20) Pron edustajistoon. Edustaja on Pron
ja

edustajistopaikat jakautuvat vaalien tuloksen perusteella.
akeneiden yhdistysten yhteisen/yhteiset edustajan/edustajat
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