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Säännöt on hyväksytty kevätliittokokouksessa toukokuussa 2022 ja ylimääräisissä 

liittokokouksissa 5.5.2022 ja 10.6.2022. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 7.6.2022. 

 

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 

1 § Liiton nimi on  

 

Suomen Puheterapeuttiliitto ry ja ruotsiksi Finlands Talterapeutförbund rf. Liitto voi 

käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englanninkielistä nimeä Finnish Association of 

Speech and Language Therapists. Liiton nimen epävirallinen lyhenne on SPTL. Liiton 

kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.  
 

TARKOITUS 

2 § Liiton tarkoituksena on 

 

1 valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, 

ammatillisia ja koulutuksellisia etuja 

 

2 edustaa jäseniään näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä 

 

3 toimia puheterapeuttien kollegiaalisena yhdyssiteenä, edistää 

puheterapeuttien ammattitaitoa ja asiantuntemuksen 

hyödyntämistä sekä puheterapian harjoittamista maassa 

 

4         edistää puheterapeuttien kansainvälistä yhteistyötä 

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto 

 

1  edistää puheterapeuttien ammatillista järjestäytymistä 

 

2 tekee esityksiä yleistä merkitystä omaavissa yhteiskunnallisissa, 

taloudellisissa, ammatillisissa ja koulutuksellisissa asioissa ja seuraa 

niiden kehittymistä 

 

3 tekee esityksiä palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa, 

neuvottelee niistä ja hyväksyy niitä koskevat sopimukset 

jäsenkuntansa osalta sekä valvoo tehtyjen sopimusten soveltamista 

 

4 edistää yksityisenä ammatinharjoittajana toimivien jäsentensä 

toimintaedellytyksiä 
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5 seuraa ja edistää puheterapeuttikoulutusta ja tekee sitä koskevia 

esityksiä 

 

6 seuraa sosiaali- ja terveydenhuollon ja siihen liittyvän lainsäädännön 

kehittymistä ja tekee sitä koskevia esityksiä  

 

7 edistää puheterapeuttien asemaa terveydenhuollon palvelujen 

tuottajina 

 

8 harjoittaa tarkoitustaan edistävää tiedotus-, tutkimus-, julkaisu- ja 

kustannustoimintaa sekä järjestää kokous-, koulutus- ja 

esitelmätilaisuuksia 

 

9 ryhtyy muihin samantapaisiin jäsentensä etuja edistäviin 

toimenpiteisiin. 

 

Liitto voi olla yhteistoiminnassa yhteiskunnallisissa, taloudellisissa, ammatillisissa ja 

koulutuksellisissa kysymyksissä koti- ja ulkomaisten järjestöjen tai yhteisöjen kanssa 

tai kuulua jäsenenä sellaiseen järjestöön, joka edistää liiton tarkoitusperiä. 

Päätöksen yhteistyöstä tekee liiton hallitus. Keskusjärjestöön, työttömyyskassaan ja 

neuvottelujärjestöön liittymisestä päätöksen tekee liittokokous.  

  

Toimintansa tukemiseksi liitolla on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta 

omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen 

rahankeräyksiä. Liitolla voi olla rahastoja, joiden säännöt vahvistaa liittokokous. 

 

JÄSENYYS 

Liiton jäsenet 

 

4 § Liitolla on sekä varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, 

kunniajäseniä että kannatusjäseniä. 

 

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä 

Suomessa laillistettu puheterapeutti.  

 

Liiton opiskelijajäseneksi voidaan kirjallisen anomuksen perusteella hyväksyä 

puheterapeutiksi opiskeleva henkilö. Valmistuttuaan puheterapeutti voi olla 

opiskelijajäsenenä puoli vuotta.  

 

Jäsen voidaan hyväksyä eläkeläisjäseneksi kirjallisen anomuksen perusteella. 

Hakemukseen on liitettävä eläkepäätös.  

  

Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt liiton 

toimintaa tai jolle liitto tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta.  
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Kannatusjäseneksi voi liittoon liittyä puheterapiasta kiinnostunut oikeuskelpoinen 

yhteisö tai yksityinen henkilö. 

 

Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee liiton hallitus. Jäsenyys alkaa tai loppuu 

siitä päivästä lukien, jolloin hakemus on saapunut liiton toimistoon. 

 

Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen 

 

5 §  Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan liittokokouksen pöytäkirjaan 

merkittäväksi.  

 

Hallitus voi yhdistyslain 14 §:ssä mainitun edellytyksin erottaa jäsenen liitosta. 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenellä on tilaisuus selvityksen antamiseen. 

Erottamispäätöksestä voi valittaa liittokokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti 

hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta. 

   

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta liiton 

jäsenmaksun vähintään yhden (1) vuoden ajalta. 

 

Jäsenmaksu ja jäsenmaksusta vapautetut  

 

6 §  Liitto perii jäseniltä jäsenmaksua. Jäsenmaksujen suuruus määrätään 

syysliittokokouksessa. Jäsenmaksu voi olla eri jäsenryhmille erisuuruinen. 

Liittokokous voi antaa hallitukselle valtuudet kerätä ylimääräistä jäsenmaksua.  

 

Kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksusta. 

 

PAIKALLISOSASTOT 

7 § Liitolla on rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joiden tulee edistää liiton 

tarkoituksen toteutumista. 

 

Paikallisosastojen tulee alistaa sääntönsä ja niiden muutokset liiton hallituksen 

vahvistettavaksi. Paikallisosaston säännöissä tulee mainita, että 

 

1  paikallisosasto on Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n paikallisosasto 

2  paikallisosaston jäseneksi voi liittyä vain liiton jäsen ja 

3 paikallisosaston on toimitettava liitolle toimintakertomuksensa ja 

ilmoitus puheenjohtajastaan ja sihteeristään.   
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LIITON HALLINTO 

8 § Liiton päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Huhti- 

toukokuussa pidettävää sääntömääräistä liittokokousta kutsutaan 

kevätliittokokoukseksi ja loka-marraskuussa pidettävää syysliittokokoukseksi. 

Toimeenpanevana elimenä on hallitus. 

 

Liitolla on syysliittokokouksen asettama ammattieettinen lautakunta, joka toimii 

liittokokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaan. 

 

Hallitus voi asettaa määräämiään tehtäviä varten alaisuudessaan toimivia 

toimielimiä ja määritellä niiden tehtävät. 

 

Ammattieettisen lautakunnan ja hallituksen alaisten toimielimien jäsenten tulee olla 

liiton jäseniä. 

 

LIITTOKOKOUKSET 

9 §  Hallitus kutsuu koolle liittokokoukset. Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun 

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian 

käsittelyä varten. 

 

Liittokokouskutsu, jossa on kokouksen esityslista sekä tieto kokouksen ajasta ja 

paikasta, lähetetään jäsenille sähköisesti tai postitse vähintään 14 päivää ennen 

kokousta. Liittokokoukseen on mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen kautta, mikäli liiton hallitus näin päättää. 

 

10 § Kevätliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1 esitetään liiton toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 

lausunto 

 

2 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 

myöntämisestä tilivelvollisille 

 

3 päätetään muista hallituksen kokouksessa esittämistä tai jäsenten 

vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti 

ilmoittamista asioista. 

 

 

 

 

 



6 
 

11 § Syysliittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1 päätetään liiton puheenjohtajan palkasta tai palkkiosta, 

ammattieettisen lautakunnan sekä hallituksen ja sen alaisten 

toimielinten kokouspalkkioista 

 

2  päätetään eri jäsenryhmien jäsenmaksujen suuruudesta  

 

3 päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 

seuraavaksi kalenterivuodeksi 

 

4 valitaan sääntöjen 13 pykälän mukaisesti hallitukselle 

puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi 

 

5 valitaan jäsenet hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 

erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi 

 

6 valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ammattieettiselle 

lautakunnalle 

 

7  valitaan jäsenet ammattieettiseen lautakuntaan ja heille henkilö-

  kohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi  

  kalenterivuodeksi 

 

8 valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja 

ja varatoiminnantarkastaja seuraavan kalenterivuoden tilejä ja 

hallintoa tarkastamaan; tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee 

olla hyväksyttyjä tilintarkastajia 

 

9 päätetään muista hallituksen kokouksessa esittämistä tai jäsenten 

vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti 

ilmoittamista asioista.  

 

12 § Varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa äänioikeus ja yksi ääni. Päätökseksi 

liittokokouksessa tulee lukuun ottamatta sääntöjen 18 ja 19 pykälissä mainittuja 

asioita kanta, jota enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.  

 

Puheoikeus liittokokouksessa on eläkeläisjäsenellä, opiskelijajäsenellä sekä liiton 

toimihenkilöillä ja liiton tilintarkastajilla. 

 

HALLITUS 

13 § Liiton hallituksen muodostavat liiton syyskokouksen valitsema puheenjohtaja, jonka 

ensimmäinen toimikausi on kolme (3) vuotta. Mikäli sama henkilö valitaan  
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useampia kertoja peräkkäin puheenjohtajaksi, on puheenjohtajan toimikausi tällöin 

kaksi vuotta kerrallaan. Puheenjohtajan lisäksi hallituksen muodostavat seitsemän 

(7) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä ja heille seitsemän (7) kahdeksi (2) vuodeksi 

valittua varajäsentä. Hallituksen jäsenistä yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) 

varajäsenen tulee valituksi tullessaan olla liiton opiskelijajäseniä. Hallituksen 

jäsenistä on vuorovuosin erovuorossa kolme tai neljä jäsentä, ensi kerran arvan 

perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut 

tarpeelliset toimihenkilöt.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan ollessa estyneenä 

varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla.  

 

Päätökseksi tulee kanta, jota enemmistö kokouksessa läsnä olevista kannattaa. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 

 

14 §  Hallitus huolehtii liiton toiminnasta. Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa ja muualla näissä 

säännöissä on sanottu hallitus 

 

 1  johtaa liiton toimintaa ja edustaa liittoa 

 

 2  kutsuu koolle liittokokoukset, valmistelee niissä käsiteltävät asiat 

sekä panee toimeen liittokokousten päätökset 

 

 3  käyttää liiton neuvotteluoikeutta 

 

 4  hyväksyy työ- ja virkaehtosopimukset jäsenkuntansa osalta 

 

 5  päättää työtaisteluun ryhtymisestä jäsenkunnalta saamansa 

valtuutuksen perusteella ja päättää työtaistelun lopettamisesta sekä 

päättää hakukiellon ja -saarron antamisesta ja lopettamisesta 

 

 6  kiinnittää huomiota kaikkeen, millä on merkitystä liiton toiminnalle 

ja ryhtyy tarpeellisiin toimiin, milloin asiat niin vaativat 

 

 7  vastaa liiton taloudesta, laatii liiton toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen sekä tekee ehdotuksen liiton toimintasuunnitelmaksi 

ja talousarvioksi 

 

 8  avustaa neuvoilla ja ohjeilla jäseniä, paikallisosastoja ja toimielimiä 

 

 9  ottaa ja vapauttaa liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän 

palkkauksestaan ja muista työsuhteen ehdoista. 

 

Liiton hallitus päättää liiton omaisuuden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja 

kiinnittämisestä. 
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15 §  Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 

jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa.  

 

Hallitus voi antaa kahdelle toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yhdessä liiton nimi. 
 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI 

16 §  Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on 

jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätliittokokousta. 

17 § Tilintarkastajien tulee antaa liiton hallitukselle ennen kevätliittokokousta kirjallinen 

lausunto liiton taloudenhoidosta kuluneena tilikautena ja samalla tehdä ne 

ehdotukset, joihin tarkastus on antanut aihetta. 

 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

18 § Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään 

kuukauden väliajoin pidettävässä liittokokouksessa. Sääntömuutoksesta on 

kokouskutsussa mainittava ja muutosta on kannatettava kummassakin 

kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. 

19 § Päätöksen liiton purkamisesta tekee liittokokous kolme neljäsosan (3/4) äänten 

enemmistöllä annetuista äänistä. 

Jos liitto purkautuu, sen varat on käytettävä liiton tarkoitusta palvelevan toiminnan 

hyväksi purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. 

20 § Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 

 


