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 SUOMEN TEATTERIT -  
 FINLANDS TEATRAR RY:N SÄÄNNÖT 

 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry, ruotsiksi Suomen 

Teatterit - Finlands Teatrar rf. 
 

Kansainvälisissä yhteyksissä Suomen Teatterit ry:stä voidaan käyttää epävirallisesti nimeä 
Association of Finnish Theatres, Union des Théâtres de Finlande ja Verband Finnischer 
Theater. 
 
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä liitto. 
 
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. 

 
2 § Liiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä suomalaisten ammattiteattereiden kesken 

niiden taiteellisen tason kohottamiseksi, yhteiskunnallisen arvostuksen lisäämiseksi, 
taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja keskinäisen yhteistyön kehittämiseksi. 

 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 
- toimii ammattiteattereiden julkisen tuen turvaamiseksi ja ammattiteattereita 

koskevan lainsäädännön edistämiseksi; 
- edustaa jäseniään täysivaltaisesti työehtosopimuslain tarkoittamissa 

työehtosopimusneuvotteluissa; 
- tukee jäseniään niiden yhteisten ja yksityisten teatteritoimintaan liittyvien 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 
- edistää ammattiteatterilaitoksen ja julkisen hallinnon välisiä suhteita; 
- antaa lausuntoja teatteritoimintaa koskevissa kysymyksissä; 
- järjestää kokouksia, seminaareja ja muita koulutustapahtumia; 
- on yhteistoiminnassa muiden koti- ja ulkomaisten teatterijärjestöjen sekä muiden 

kulttuuri- ja ulkomaisten teatterijärjestöjen sekä muiden kulttuuri- ja taideyhteisöjen 
kanssa; 

- on mukana edistämässä teattereille taiteellisesti merkittävien näytelmien hankkimista 
ja välittämistä; 

- on mukana ylläpitämässä ja kartuttamassa näytelmäkirjastoa. 
 
3 §  Hallitus voi hyväksyä hakemuksesta liiton jäseneksi sellaisen teatteritoimintaa 

harjoittavan oikeuskelpoisen yhteisön, joka saa säännöllistä valtion tukea tai muuta siihen 
verrattavaa vakinaista avustusta. 

 
4 §  Jäseneksi hyväksytty suorittaa liittymismaksun, jonka suuruuden liiton vuosikokous 

määrää. 
 
  Jokainen jäsen suorittaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. 
 
  Jäsen, joka eroaa liitosta, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta. 
 
5 §  Hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka lyö laimin jäsenmaksunsa suorittamisen, 

vahingoittaa toiminnallaan liittoa tai sen jäseniä tahi toimii muuten vastoin liiton 
tarkoitusta. 
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6 §  Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 

yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa maamme sekä 
suomenkielisiä että ruotsinkielisiä teattereita. 

 
  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 
 

Hallituksen jäsenistä on vuorovuosin erovuorossa viisi jäsentä tai puheenjohtaja ja neljä 
jäsentä. 

 
7 §  Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. 
 

Hallituksen puheenjohtajaa sanotaan liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaa liiton 
varapuheenjohtajaksi. 

 
8 §  Hallituksen sihteerinä toimii liiton toimitusjohtaja, jolla on hallituksen kokouksissa 

puheoikeus. 
 
9 §  Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä 

jäsentä on saapuvilla. 
 
10 §  Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa. 
 

Hallitus voi määrätä toimitusjohtajan tai liiton muun toimihenkilön kirjoittamaan liiton 
nimen yksin. 

 
11 §  Hallituksen tehtävänä on 

-  huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta; 
-  hoitaa liiton varoja; 
-  ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää liiton muun henkilökunnan ottamis- ja 

erottamistavasta erillisellä taloussäännöllä; 
- antaa vuosikokoukselle toiminta- ja tilikertomukset; 
-  antaa lausuntonsa sille esitetyistä asioista; 
-  käsitellä muut sille esitetyt asiat. 

 
12 §  Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
 
  Liiton tilit tulee jättää tilintarkastajalle ennen helmikuun loppua. 
 

Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen tilintarkastuskertomuksensa ennen maaliskuun 
loppua. 

 
13 §  Liiton kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Liiton kokoukseen voidaan 

osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 
aikana tai ennen kokousta.  

 
14 §  Liiton kokous kutsutaan koolle kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä viimeistään 

neljätoista päivää ennen kokousta. 
 
15 §  Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu. 
 
16 §  Liiton jäsen voi lähettää liiton kokoukseen 1–3 valtuutettua edustajaa teatterissa 

työskentelevien henkilöiden henkilötyövuosien mukaan seuraavasti 
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  60 henkilötyövuotta tai yli  3 valtuutettua 
  40–59 henkilötyövuotta   2 valtuutettua 
  alle 40 henkilötyövuotta   1 valtuutettu. 

 
Henkilötyövuodet määritellään opetusministeriön kullekin teatterille kokousta edeltävänä 
kalenterivuonna vahvistaman henkilötyövuosimäärän mukaan. Jos opetusministeriö ei 
ole kyseisenä vuonna henkilötyövuosia vahvistanut, määrittelee hallitus kullekin 
teatterille henkilötyövuosimäärän opetusministeriön käyttämien laskennallisten 
periaatteiden mukaisesti. Kokouksessa kullakin valtuutetulla on yksi ääni. 

 
17 §  Muista asioista kuin lisäyksistä ja muutoksista näihin sääntöihin tai liiton purkamisesta 

päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 
 

Äänten mennessä tasan vaaleissa ratkaisee arpa ja muissa asioissa tulee voimaan se kanta, 
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 

 
18 §  Vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. 
 
19 §  Vuosikokouksessa 

- esitetään toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastuskertomus; 
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 
- päätetään niistä esityksistä, joihin toiminta- ja tilikertomukset mahdollisesti antavat 

aiheen; 
- määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot; 
- valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi; 
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; 
- valitaan tilintarkastaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilö; 
- määrätään liittymismaksun suuruus; 
- määrätään jäsenmaksun suuruus; 
- käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. 

 
 
20 §  Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen kokouksen erityisen tärkeän asian käsittelemistä 

varten tai jos vähintään yksi kolmasosa liiton jäsenistä sitä kirjallisesti määräasian 
käsittelemistä varten hallitukselta vaatii. 

 
21 §  Ylimääräisessä kokouksessa päätetään siitä asiasta, jonka käsittelemistä varten kokous on 

kutsuttu koolle. 
 
22 §  Liitolla on oikeus ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää ja irtainta 

omaisuutta sekä panna asianmukaisella luvalla toimeen yleisiä varain keräyksiä 
toimintansa rahoittamiseksi. 

 
23 §  Liiton kokous päättää lisäyksistä ja muutoksista näihin sääntöihin sekä liiton 

mahdollisesta purkamisesta, jos asia on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme 
neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa tehtyä ehdotusta. 

 
24 §  Jos liitto purkautuu, sen varat ja omaisuus luovutetaan liiton viimeisen kokouksen 

määräämällä tavalla teatteritaiteen edistämiseksi. 
 
25 §  Muuten noudatetaan Yhdistyslain määräyksiä. 


