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§ 1 Nimi ja kotipaikka 
 
Federaation nimi on Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäin Federaatio.  
 
Federaatio on pohjoismaisten kuljetusalojen ammattiyhdistysjärjestöjen liitto. 
 
Federaation kotipaikka on Tukholma, kunnes kongressin toisin päättää. 
 
 
§ 2 Federaation tarkoitus 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi federaatio 
 
a) luo ja ylläpitää ystävällisiä suhteita federaation jäsenjärjestöjen kesken, 
 
b) edistää pohjoismaisten kuljetustyöntekijöiden etuja työmarkkinoilla ja toimii työntekijöiden 
oikeudenmukaisten palkka- ja työsuhde-ehtojen ajamiseksi sekä estää sosiaalista 
polkumyyntiä, 
 
c) osallistuu kansainväliseen, alueelliseen ja kansalliseen ammattiyhdistysliikkeen 
yhteistyöhön, joka edistää federaation ja sen jäsenjärjestöjen etuja, 
 
d) koordinoi jäsenjärjestöjen pohjoismaisia, eurooppalaisia ja muita kansainvälisiä 
kysymyksiä koskevat näkökannat,  
 
e) edistää jäsenliittojen keskinäistä avunantoa ja erityisesti tukee jäsenjärjestöä, joka on 
mukana selkkauksessa päättämällä myötätuntotoimista ja muista toimenpiteistä, joiden 
voidaan olettaa myötävaikuttavan tällaisen selkkauksen menestykselliseen ratkaisuun, ja 
toimimalla siten, että jäsenjärjestöt antavat solidaarista työselkkausavustusta näiden 
sääntöjen mukaisesti. 
 
 
§ 3 Organisaatio 
 
1 mom. 
 
Federaation elimet ovat: 
 

1. kongressi 
2. hallitus 
3. työvaliokunta 
4. jaostot 
5. sihteeristö 

 
Sekä hallitus että jaostot voivat perustaa pysyviä ja tilapäisiä työryhmiä. 
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§ 4 Kongressi 
 
1 mom. 
 
Kongressi on federaation korkein päätösvaltainen elin. 
 
2 mom. 
 
Varsinainen kongressi kokoontuu joka viides vuosi paikassa, josta edellinen kongressi on 
päättänyt. 
 
Ylimääräinen kongressi pidetään, kun vähintään kaksi kahdesta eri maasta olevaa samaa 
alaa edustavaa liittoa niin vaatii. Ylimääräinen kongressi pidetään myös, jos hallitus siitä 
päättää. Hallitus päättää ylimääräisen kongressin ajasta ja paikasta. Ylimääräinen kongressi 
saa käsitellä vain sen kysymyksen tai ne kysymykset, joiden vuoksi se on kutsuttu koolle. 
 
3 mom. 
 
Varsinaisen kongressin on käsiteltävä kuluneen viisivuotiskauden ajalta hallituksen toimin-
takertomukset ja tilinpäätökset ja jaostojen sekä sihteeristön toimintakertomukset ja tilin-
tarkastuskertomukset samalta ajalta. Varsinainen kongressi käsittelee myös tehdyt aloitteet. 
 
Kongressi valitsee federaation puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 11 hallituksen 
jäsentä, jotka ovat tehtävässään seuraavaan kongressiin saakka. Puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja eivät saa olla samasta maasta. Lisäksi heidän on edustettava eri ammattialoja. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi tulla uudelleenvalituksi vain kerran ja yhteensä 
enintään kahdeksi kongressikaudeksi kuhunkin tehtävään.  
 
Kongressi vahvistaa sääntöjen 9 §:n mukaiset jäsenmaksut.   
 
Kongressi päättää federaation puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten ja tilintarkastaji-
en palkkiosta. 
 
4 mom. 
 
Kongressille tarkoitetut jäsenjärjestöjen aloitteet on toimitettava hallitukselle viimeistään viisi 
kuukautta ennen kongressin alkua. 
 
Hallitus antaa lausuntonsa tehdyistä aloitteista. Lausunnot on yhdessä aloitteiden kanssa 
lähetettävä jäsenjärjestöille viimeistään kuukautta ennen kongressin alkua. Hallituksen 
tekemät aloitteet on lähetettävä jäsenjärjestöille samaan aikaan. 
 
5 mom. 
 
Hallitus suunnittelee kongressin työskentelyn sekä laatii kongressia ja jaostoja varten esitys-
lista- ja työjärjestysesitykset, jotka on lähetettävä jäsenjärjestöille viimeistään kuukautta en-
nen kongressin alkua. 
 
Kongressin ajasta ja paikasta ja edustajien valitsemisesta on ilmoitettava jäsenjärjestöille 
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viimeistään kahdeksan kuukautta ennen kongressin avaamista. 
 
6 mom. 
 
Kongressi valitsee puheenjohtajansa ja sihteerinsä. 
 
7 mom. 
 
Kongressissa koostuu edustajista, joita kullakin jäsenjärjestöllä on oikeus valita seuraavan 
taulukon mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. 
 
Maksavia jäseniä Edustajia 
 
Alle 10 000                                              2    
10 001 - 20 000                                       4    
20 001 - 30 000                                       6    
30 001 - 40 000                                       8    
40 001 - 50 000                                     10    
50 001 - 60 000                                     12    
60 001 - 70 000                                     14    
70 001 tai enemmän                             16    
 
Maksavilla jäsenillä tarkoitetaan niitä jäseniä, joista on maksettu 8 §:n mukainen jäsenmak-
su. 
 
Federaation hallituksen jäsentä ei voida valita edustajaksi, mutta hän on velvollinen olemaan 
läsnä kongressissa, ja hänellä on siellä puhe- ja esitysoikeus kaikissa kysymyksissä sekä 
äänioikeus niissä kysymyksissä, jotka eivät koske vastuuvapautta edellisen 
kongressikauden hallinnosta eivätkä ratkaisua sellaisessa riidassa, jossa hallituksen 
päätöksestä on valitettu kongressille. 
 
8 mom. 
 
Henkilövalinnat suoritaan suljetulla äänestyksellä, mikäli kongressi ei ole yksimielisesti päät-
tänyt, että valinnat suoritetaan avoimella äänestyksellä. Jos äänet menevät tasan, arpa rat-
kaisee. 
 
Kaikki muut äänestykset ovat avoimia, ja ne suoritetaan näyttämällä edustajakortit, ellei 
vähintään 10 äänioikeutettua vaadi suljettua äänestystä. 
 
Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänestys tapahtuu a) läs-
näolevien edustajien määrän perusteella tai b) järjestöjen ilmoitetun jäsenmäärän perus-
teella, mikäli vähintään kolme järjestöä sitä pyytää. Pyyntö on esitettävä ennen äänestyksen 
aloittamista. 
 
9 mom. 
 
Jäsenjärjestöt vastaavat itse kaikista kongressiedustajiensa kustannuksista. 
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§ 5 Hallitus 
 
1 mom. 
 
Hallitus on kongressien välisenä aikana federaation korkein päättävä elin. Siinä on 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 11 kongressin valitsemaa jäsentä. Hallitus 
järjestäytyy ensi tilassa ja valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.  
 
Työvaliokuntaan kuuluu neljä eri maista valittua jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
mukaan luettuina. Työvaliokunnalla on valtuudet päättää hallitusten kokousten välisenä 
aikana kiireellisistä asioista, jolleivat ne ole sen luontoisia, että ne vaativat hallituksen 
päätöksen. Työvaliokunnan kokousten pöytäkirjat on esitettävä hallitukselle. 
 
2 mom. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen poissaollessaan varapuheenjohtaja 
ja vähintään kuusi jäsentä on läsnä. Näiden jäsenten on puolestaan edustettava vähintään 
kolmea maata. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan henkilövaalissa 
arpa ratkaisee. 
 
3 mom. 
 
Jos puheenjohtaja eroaa kongressikauden aikana, varapuheenjohtaja siirtyy tehtävään 
seuraavaan kongressiin saakka. Tällöin hallitus valitsee uuden varapuheenjohtajan. Jos 
varapuheenjohtaja eroaa kongressikauden aikana, valitsee hallitus uuden 
varapuheenjohtajan seuraavaan kongressiin saakka. Hallituksen jäsenen erotessa tai 
hallituksen jäsenen järjestön halutessa vaihtaa edustajaa kongressikaudella kyseinen 
järjestö valitsee uuden jäsenen kauden loppuun saakka. 
 
4 mom. 
 
Federaatio vastaa hallituksen ja työvaliokunnan kokousten yhteydessä syntyvistä kustan-
nuksista. Päivärahoja laskettaessa ovat voimassa hallituksen päättämät säännöt. 
 
Edellä sanottu, pätee myös kun puheenjohtaja tai joku hallituksen jäsen matkustaa federaa-
tion tehtävissä. 
 
5 mom. 
 
Hallitus laatii toimintakertomuksen, joka jätetään tilintarkastuskertomuksen kanssa kongres-
sin käsiteltäväksi. Hallituksen on joka kalenterivuosi tehtävä vuosittainen selvitys, joka jäte-
tään tilintarkastajille viimeistään 31. toukokuuta. 
 
 
§ 6 Jaostot 
 
1 mom. 
 
Jaostot ovat osa federaation toimintaa. Jaostot ovat 
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• Maakuljetukset 
• Merenkulku ja kalastus 
• Siviililentoliikenne 
• Satamatyöntekijät 
• Rautatiekuljetukset 
• Joukkoliikenne 
• Varastot ja huolinta 

 
Jaostot vastaavat omaa alaansa koskevasta toiminnasta. Päätökset, jotka koskevat suo-
raan tai epäsuoraan useampaa jaostoa tai koko federaatiota, on alistettava hallituksen 
vahvistettaviksi. 
 
Jaostot pitävät vähintään yhden kokouksen vuosittain. Jaostot tekevät vuotuisen toiminta-
suunnitelman. Kokoukseen osallistuvat järjestöt maksavat kaikki jaostojen toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset. 
 
Jaostot perustavat tarpeen mukaan pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä. 
 
2 mom. 
 
Jaostot valitsevat federaation kongressin yhteydessä vähintään neljä edustajaa, mukaan 
lukien puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Valituista yhden tulisi olla nainen. 
Valitut edustajat muodostavat jaoston työvalikunnan.  
 
Huom Mikäli kongressin yhteydessä järjestettävässä vaalissa jaoston työvaliokuntaan ei 
valita edustajaksi yhtään naista, on jaoston kongressikauden aikana vaikutettava siihen, 
että työvaliokuntaan valittaisiin nainen jaoston kokouksessa. Jaoston tasa-arvotyötä on 
kehitettävä jatkuvasti kongressikauden aikana.  
 
Jaostojen työvaliokuntien vaalit järjestetään kongressin yhteydessä pidettävissä jaostojen 
kokouksissa ja kongressi vahvistaa valinnat. Jos jaoston puheenjohtaja eroaa, jaoston 
varapuheenjohtaja korvaa hänet ja jaosto valitsee uuden varapuheenjohtajan seuraavaan 
kongressiin saakka. Jos varapuheenjohtaja tai sihteeri eroaa, valitsee jaosto uuden 
varapuheenjohtajan tai sihteerin seuraavaan kongressiin saakka. Jos joku muu 
työvaliokunnan jäsen eroaa, valitsee jaosto uuden jäsenen seuraavaan kongressiin 
saakka. 
 
Henkilövaalit ovat suljettuja äänestyksiä, ellei jaosto yksimielisesti päätä avoimesta 
äänestyksestä. Jokaisella liitolla on yksi ääni. Äänestys tapahtuu ilmoitetun jäsenmäärän 
mukaisesti vähintään 3 järjestön niin vaatiessa jaostoon. Vaatimus on esitettävä ennen 
äänestyksen aloittamista. 
 
Äänestys, joka ei ole henkilövaali, pidetään avoimena äänestyksenä, jolloin jokaisella 
liitolla on yksi ääni. 
 
3 mom. 
 
Työvaliokunta koordinoi jaoston työn. Se valmistelee jaoston kokoukset ja laatii kokousten 
pöytäkirjat sihteeristön käsittelyä varten. Työvaliokunta vastaa, että vuosittainen toiminta-



Pohjoismainen Kuljetustyöntekijäin Federaatio 
 

7 

kertomus jätetään sihteeristölle viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivä. Se 
vastaa myös kuluneen viisivuotiskauden toimintakertomuksen esittämisestä kongressille. 
 
4 mom. 
 
Jaoston puheenjohtaja osallistuu tarkkailijana federaation hallituksen kokouksiin. Hänellä 
on sekä puhe- että esitysoikeus. Lisäksi jaoston puheenjohtajan tulee jättää hallitukselle 
ennen jokaista hallituksen kokousta kirjallinen raportti jaostojen olennaisista päätöksistä ja 
toiminnasta sekä asiaan kuuluvissa tapauksissa raportoida jaostojen toiminnasta 
ETF:ssä, ITF:ssä ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa. 
 
 
§ 7 Sihteeristö 
 
Federaation sihteeristö on itsenäinen yksikkö ilman suoranaista kytkentää mihinkään 
yksittäiseen jäsenliittoon. Sihteeristöä  johtaa federaation puheenjohtaja. 
 
Sihteeristön tehtävänä on koordinoida federaation toiminta. Sihteeristön päivittäistä 
toimintaa johtaa pääsihteeri. 
 
Federaation hallitus palkkaa federaation pääsihteerin. Työvaliokunta palkkaa lisäksi muun 
henkilöstön puheenjohtajan ja federaation pääsihteerin ehdotuksesta. 
 
Federaation hallitus vahvistaa pääsihteerin työ- ja vastuualueet. Pääsihteeri päättää 
vuorostaan muun henkilöstön työ- ja vastuualueista.  
 
 
§ 8 Federaatioon liittyminen 
 
1 mom. 
 
Pohjoismaiselle kuljetusalan ammattiyhdistysjärjestölle voidaan antaa oikeus liittyä 
federaatioon, jos se kirjallisesti ilmoittaa kunnioittavansa federaation sääntöjä ja sen 
sääntöjen nojalla tehtyjä päätöksiä. 
 
2 mom. 
 
Liittymishakemus toimitetaan sihteeristölle. Kaikille asianomaisessa maassa oleville jäsen-
järjestöille on tarjottava tilaisuus antaa hakemuksesta lausuntonsa, ennen kuin hallitus kä-
sittelee hakemuksen Jos järjestöt ovat keskenään eri mieltä, hallituksen on noudatettava 
järjestöjen enemmistön edustamaa kantaa. 
 
3 mom. 
 
Jos hallitus on hylännyt järjestön jäsenhakemuksen, kyseisellä järjestöllä on oikeus pyytää 
seuraavaa varsinaista kongressia harkitsemaan päätöstä uudelleen. 
  
4 mom. 
 
Takautuvia jäsenoikeuksia ei ole. 
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§ 9 Jäsenmaksut 
 
1 mom. 
 
Federaation jäsenmaksut vahvistetaan kongressissa 4 § 3 momentin mukaisesti ja 
suoritetaan kultakin jäseneltä, joka kuuluu jäsenjärjestöön sen vuoden viimeisenä päivänä, 
jota maksu koskee. Kongressi vahvistaa jäsenmaksun määrän. 
 
2 mom. 
 
Jos jäsenmaksua on tarpeellista korottaa kongressikauden aikana, on hallituksella oikeus  
päättää siitä kongressiin saakka. 
 
3 mom. 
 
Maksu suoritetaan jälkikäteen kerran vuodessa viimeistään 1. maaliskuuta.  
 
Maksu suoritetaan sihteeristön sijaintimaan voimassa olevassa valuutassa. 
 
Jollei jäsenmaksua ole suoritettu määräpäivään mennessä, järjestö menettää 
edustusoikeutensa jäsenmaksun suorittamiseen saakka. 
 
Uusien järjestöjen on kuukauden kuluessa liittymisestään maksettava jäsenmaksu, joka 
määräytyy edellisen vuoden jäsenmaksun suuruisena ilmoitetun jäsenmäärän perusteella. 
Kongressivuonna jäsenyyttä hakevan järjestön on viimeistään ennen kongressin alkua 
suoritettava jäsenmaksu saadakseen edustusoikeuden kongressissa. 
 
4 mom. 
 
Jäsenmaksua maksettaessa järjestö antaa selvityksen jäsenmäärän jakautumisesta eri 
jaostojen kesken. 
 
 
§ 10 Eroaminen   
 
Jos järjestö ilmoittaa eroavansa federaatiosta, tätä koskeva ilmoitus on toimitettava fede-
raatiolle vähintään kuusi kuukautta ennen eroamisajankohtaa. Federaatiosta eroavallä jär-
jestöllä ei ole oikeutta saada mitään osaa federaation varoista. 
 
 
§ 11 Erottaminen 
 
1 mom. 
 
Järjestö, joka rikkoo sääntöjä tai kieltäytyy noudattamasta kongressin tai hallituksen tekemiä 
päätöksiä, voidaan erottaa federaatiosta hallituksen päätöksellä. Ennen päätöksen tekoa 
asianomaiselle järjestölle ja asianomaisessa maassa oleville jäsenjärjestöille on annettava 
mahdollisuus antaa lausuntonsa asiasta. 
 
Erotettu järjestö voi varsinaisessa kongressissa vaatia hallituksen päätöksen harkitsemista 
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uudelleen. 
 
Federaatiosta erotetulla järjestöllä ei ole oikeutettu saada mitään osaa federaation varoista. 
 
2 mom. 
 
Järjestön, joka ei vuoden kuluessa eräpäivästä ole maksanut jäsenmaksua, katsotaan 
eronneen federaatiosta. 
 
 
§ 12 Keskinäinen työtaisteluavustus 
 
Jäsenjärjestö voi pyytää hallitukselta työtaisteluavustusta järjestämäänsä työtaisteluun, 
mutta ei myötätuntotyötaisteluun. Hallitus päättää mahdollisen työtaisteluavustuksen 
suuruudesta. Tässä yhteydessä hallitus voi kehottaa, että jäsenorganisaatiot osallistuvat 
taloudellisesti. NTF voi pyytää hakijaorganisaatiolta tietoja, jotka ovat välttämättömiä 
mahdollisesta työtaisteluavustuksesta päättämiseksi. Tämän pykälän mukaan suoritetut 
työtaisteluavustukset on ilmoitettava federaation toimintakertomuksessa.  
 
 
§ 13 Myötätuntotyötaistelut 
 
Jokainen järjestö on velvollinen osallistumaan myötätuntotyötaistelu- ja muihin toimiin, jotka 
on toimeenpantu sääntöjen 2 § e) kohdan mukaisesti, edellyttäen etteivät toimenpiteet ole 
kunkin maan lakien tai sopimusten vastaisia. 
 
Päätöksen myötätuntotyötaistelu- ja muista toimista tekee hallitus, joka samalla päättää, 
millä tavoin ja missä laajuudessa ne pannaan toimeen. 
 
Tapauksen vaatiessa nopeaa käsittelyä työvaliokunta voi tehdä hallitusta kuulematta 
päätöksen. Erittäin kiireellisissä tapauksissa puheenjohtajalla on yhdessä pääsihteerin 
kanssa oikeus tehdä päätös.  
 
Selvitys tukitoimista on liitettävä federaation toimintakertomukseen. 
 
 
§ 14 Federaation varat ja sen nimen kirjoittaminen 
 
Federaation varoja hoidetaan hallituksen päätöksen mukaisesti. Hallitus päättää federaation 
nimenkirjoittajista. 
 
 
§ 15 Tilintarkastus 
 
1 mom. 
 
Kongressi valitsee kongressikautta varten kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varamiestä 
tarkastamaan federaation tilit ja hallinnon. Tilintarkastajien on asuttava siinä maassa, jossa 
federaation sihteeristö on. 
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Jos tilintarkastaja tai paikalle kutsuttu varamies ei ole läsnä tilintarkastuksessa, on tästä 
ilmoitettava hallitukselle seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
 
2 mom. 
 
Jos tilintarkastaja eroaa kongressikauden aikana, tai jos tilintarkastajan organisaatio 
ilmoittaa haluavansa vaihtaa tilintarkastajan, niin se valitsee uuden kongressikauden 
loppuajaksi. 
 
Myös laillistetun tilintarkastajan on osallistuttava tilintarkastukseen. Työvaliokunta valitsee 
hänet yhdessä pääsihteerin ja valittujen tilintarkastajien kanssa. 
 
3 mom. 
 
Tilintarkastajien velvollisuus on tehdä hallituksen hallinnon vuosittainen tilintarkastus ja sen 
lisäksi esittää kongressille tilintarkastuskertomus, jossa esitetään vastuuvapauden 
myöntämistä tai hylkäämistä, taseen ja tuloslaskelman vahvistamista tai hylkäämistä. 
Nimettyjen ammattitilintarkastajien on valvottava, että tilintarkastus tapahtuu hyvän 
tilintarkastustavan mukaan. 
 
4 mom. 
 
Vuositilintarkastus on tehtävä ja sitä koskeva kertomus on jätettävä hallitukselle kuukauden 
kuluttua siitä päivästä, jolloin tilinpäätös on jätetty tilintarkastajille. 
 
5 mom. 
 
Kullakin tilintarkastajalla on oikeus tutustua tilikirjoihin, pöytäkirjoihin ja muihin federaation 
toimintaan ja hallintoon kuuluviin asiakirjoihin. 
 
6 mom. 
 
Kongressin käsitellessä federaation hallituksen jäsenten vastuuvapautta ainakin yhden 
tilintarkastajan on oltava läsnä. Tilintarkastajien valitseman tilintarkastajan on esitettävä 
tilintarkastuskertomus.  
 
7 mom. 
 
Jos federaation hallitus kutsuu tilintarkastajat kokoukseen tehtyjen huomautusten tai 
esitysten perusteella, he ovat velvollisia olemaan läsnä kokouksessa kyseisen asian 
käsittelyn ajan. 
 
8 mom. 
 
Jos tilintarkastajat esittämässään kertomuksessa tai muussa asiakirjassa ovat jättäneet 
tahallaan tai huolimattomuuttaan vääriä tietoja tai samasta syystä jättäneet huomauttamatta 
tällaisesta tarkastamansa asiakirjan tiedosta, he ovat vastuussa siitä syntyvästä vahingosta. 
 
 
§ 18 Sääntöjen muuttaminen 
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Nämä säännöt voidaan muuttaa ainoastaan hallituksen ehdotuksesta tai federaation 
kongressin hyväksymän muun ehdotuksen perusteella. Jos sääntöjen tulkinnasta syntyy 
erimielisyyttä, niiden ruotsinkielinen versio on etusijalla. 
 
Nämä säännöt, jotka on hyväksytty federaation 16:ssä sääntömääräisessä kongressissa 
30 – 31. toukokuuta 2018, astuvat voimaan välittömästi kongressin päätyttyä. 
 
Muutos, joka pidentää kongressikauden neljästä vuodesta viiteen vuoteen (4 § momentti 2), 
astuu voimaan mikäli ITF:n kongressi vuonna 2018 tekee vastaavan päätöksen. Muussa 
tapauksessa kongressikausi on neljä vuotta.   
 
 


