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SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT
ES I T YS S U O MEN LUKIO LAIST E N L I I TO N X X X V I
L I I T TOKOKO UKSELL E

I LUKU
LIITTO
1 § NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA
KIELET

3 § TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto pitää yhteyttä
lukiolaisiin ja lukioiden opiskelijakuntiin sekä pyrkii
vaikuttamaan koulutus-, sosiaali- ja nuorisopolitiikasta päättäviin poliitikkoihin, virkamiehiin sekä

Yhdistyksen nimi on Suomen Lukiolaisten Liitto ry.

toimielimiin. Liitto harjoittaa kulttuuri- ja julkaisu-

ja ruotsiksi Finlands Gymnasistförbund rf. Kansain-

toimintaa, järjestää harrastustoimintaa, kokouksia,

välisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimeä

koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, messuja ja juhlia,

The Union of Upper Secondary School Students in

vahvistaa lukiolaisten hyvinvointia sekä toimii muilla

Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kau-

vastaavanlaisilla tavoilla lukiolaisten hyväksi.

punki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen kieli

Toimintansa rahoittamiseksi liitto kantaa jäsenil-

on suomi. Kokouksissa keskusteluun voi osallistua

tään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja, lah-

muillakin kielillä.

joituksia ja avustuksia sekä harjoittaa seuraavanlaista

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa

sitoutumaton. Yhdistystä kutsutaan näissä sään-

siten, että toiminta ei saa johtaa voiton tai muun talo-

nöissä liitoksi.

udellisen edun hankkimiseen siihen osallisille eikä se

					

2 § TARKOITUS

muutoinkaan saa johtaa liiton toimintaa pääasiassa
taloudelliseksi:
• järjestää rahankeräyksiä,

Liiton tarkoituksena on toimia lukiolaisten etu-, palvelu- ja harrastusjärjestönä
• edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa

• harjoittaa neuvonta-, julkaisu-, välitys-, kustannusja palvelutoimintaa
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja
kiinteää omaisuutta.

kysymyksissä
• pyrkimällä parantamaan lukio-opiskelun edelly-

4 § PÄÄTÖSVALTA JA LIITON JOHTO

tyksiä ja kehittämällä lukiokoulutusta
• edistämällä opiskelijakuntatoimintaa ja lukiolaisten aktiivisuutta
• tarjoamalla lukiolaisille ja jäsenilleen suunnattuja
palveluita
• vahvistamalla lukiolaisten hyvinvointia ja tarjoamalla harrastustoimintaa
• tekemällä yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten
opiskelijajärjestöjen kanssa.
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Liiton johdon muodostavat liittokokous ja liittohallitus. Hallituksen apuna toimii piiritoimikunta. Näiden
elinten kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä, ellei yhdistyslaista, näistä säännöistä, hyväksytystä menettelytapajärjestyksestä tai johtosäännöstä muuta johdu.
Päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta on liittohallituksella.

II LUKU

Edellä jäsenmaksun ennakkoon tai osittain maksa-

JÄSENET

miseen liittyvien ehtojen täyttyminen on tarvittaessa

5 § HENKILÖJÄSENET

Liittohallitus voi antaa jäsenmaksun maksamisesta

A) Kortillinen jäsen

liittohallituksen määräämällä tavalla todistettava.
tarkempia määräyksiä.

Liiton kortilliseksi jäseneksi voi liittyä jokainen

B) Kortiton jäsen

Suomen lukiolainen, joka on päätoiminen opiskelija.

Liiton kortittomaksi jäseneksi voi liittyä jokainen

Jäseneksi liitytään hakemalla liiton ja sen piirijaon

Suomen lukiolainen, joka ei ole päätoiminen opiske-

mukaisen piirijärjestön tai mahdollisen jäsenjärjes-

lija. Tähän jäsenluokkaan kuuluvat myös ne henkilö-

tön jäsenyyttä. Kortillisten jäsenten hyväksymisestä

jäsenet, jotka ovat jatkaneet jäsenyyttään päätettyään

ja erottamisesta päättää liittohallitus. Kortillinen

päätoimiset lukio-opintonsa ja näin siirtyneet kortit-

jäsenyys osoitetaan liiton jäsenkortilla tai jäsenrekis-

tomien jäsenten jäsenluokkaan.

teriotteella, josta ilmenee, että kuluvan jäsenkauden
jäsenmaksu on maksettu.
Kortillinen jäsen on velvollinen suorittamaan

Kortittomaksi jäseneksi liitytään hakemalla liiton
ja sen piirijaon mukaisen piirijärjestön tai mahdollisen jäsenjärjestön jäsenyyttä. Kortittoman jäsenen

liitolle jäsenkausittain (1.8.-31.7.) henkilöjäsen-

hyväksymisestä ja erottamisesta päättää liittohallitus.

maksun. Kortillisella jäsenellä on oikeus suorittaa

Kortiton jäsenyys osoitetaan jäsenrekisteriotteella,

henkilöjäsenmaksun maksamisen yhteydessä

josta ilmenee, että kuluvan jäsenkauden jäsenmaksu

etukäteen myös enintään kahden seuraavan jäsen-

on maksettu.

kauden henkilöjäsenmaksu. Etukäteen ei kuiten-

Kortittoman jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on

kaan saa suorittaa sellaisen jäsenkauden jäsen-

ilmoitettava siitä yhdistyslain 13 §:n mukaisesti. Näin

maksua, jolloin kortillinen jäsen ei enää jäljellä

meneteltyään jäsen on vapaa jäsenyydestään kuluvan

olevien lukio-opintojensa perusteella tule olemaan

jäsenkauden lopusta lukien. Liittohallituksella on

päätoiminen lukio-opiskelija. Suoritettaessa hen-

oikeus erottaa kortiton jäsen, joka ei ole enää vuoteen

kilöjäsenmaksu etukäteen maksetaan jäsenmaksu

käynyt lukiota. Lukio-opintonsa päättänyt henkilöjä-

voimassa olevan suuruisena. Kortillisella jäsenellä

sen voi olla kortittomana jäsenenä korkeintaan kaksi

ei ole jäsenyyden päättyessä oikeutta saada jäsen-

jäsenkautta lukio-opintojensa päättymisen jälkeen.

maksua takaisin sellaisilta jäsenkausilta, joilla hän
ei ole ollut jäsenenä.
Kortillisella jäsenellä on oikeus suorittaa henki-

Kortiton jäsen suorittaa liitolle laskutuskausittain
henkilöjäsenmaksun. Mikäli kortiton jäsen ei ole
suorittanut jäsenmaksuaan jäsenkauden (1.8.–31.7.)

löjäsenmaksusta ainoastaan 1.8.-31.12. tai 1.1.-31.7.

loppuun mennessä, voi liittohallitus katsoa hänet

vastaava osa sellaisella jäsenkaudella, jolloin hänellä

eronneeksi liitosta.

ei tule olemaan toisella mainituista ajanjaksoista
opinto-oikeutta lukiossa. (Vastaavasti kortillisella

Kortiton jäsen ei ole oikeutettu valtakunnalliseen
opiskelijakorttiin.

jäsenellä on oikeus saada samoilla perusteilla takaisin jäsenmaksu, jonka hän on suorittanut sellaiselta
ajalta, jolloin hänellä ei ole ollut opinto-oikeutta. Tätä

6 § YHTEISÖJÄSENET

oikeutta ei sovelleta kortilliseen jäseneen, joka edellä

A) Piirijärjestöt

1 momentin mukaisesti on suorittanut jäsenkauden

Liiton piirijärjestöksi voi päästä liittohallituksen päät-

jäsenmaksun ennakkoon. Tällaista palautusta on

tämän piirijaon mukainen rekisteröity piirijärjestö,

haettava liitolta kirjallisesti jäsenmaksun osittaiseen

joka sitoutuu käyttämään liittokokouksen hyväksy-

maksamiseen oikeuttavan jäsenkauden loppuun

miä piirien mallisääntöjä sekä noudattamaan toimin-

mennessä.)

nassaan liiton tavoite- ja periaateohjelmaa. Jäseneksi
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haluavan piirijärjestön on ilmoitettava kirjallisesti

kirjallisesti halustaan liittyä jäsenjärjestöksi ja toimi-

liittohallitukselle halustaan liittyä jäseneksi ja toimi-

tettava sille sääntönsä.

tettava sille sääntönsä.
Piirijärjestöksi hyväksymisestä ja piirijärjestön

Jäsenjärjestöksi hyväksymisestä ja jäsenjärjestön
erottamisesta päättää liittohallitus. Liittohallituksen

erottamisesta päättää liittohallitus. Liittohallituksen

on tehtävä jäsenjärjestön erottamisesta tai jäsenjärjes-

on tehtävä piirijärjestön erottamisesta tai piirijärjes-

töksi hyväksymisestä päätös yksimielisesti. Erotetulla

töksi hyväksymisestä päätös yksimielisesti. Erotetulla

jäsenjärjestöllä on oikeus alistaa erottamispäätös

piirijärjestöllä on oikeus alistaa erottamispäätös liitto-

liittokokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus asian käsit-

kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus asian käsittelystä

telystä on toimitettava kirjallisena liittohallitukselle

on toimitettava kirjallisena liittohallitukselle viimeis-

viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun jäsen-

tään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun piirijärjestö

järjestö sai päätöksen tiedokseen. Jäsenjärjestön, joka

sai päätöksen tiedokseen. Piirijärjestön, joka haluaa

haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain

erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain 13 §

13 § mukaisesti. Näin meneteltyään jäsenjärjestö on

mukaisesti. Näin meneteltyään piirijärjestö on vapaa

vapaa jäsenyydestään kuluvan vuoden lopusta lukien.

jäsenyydestään kuluvan kalenterikalenterivuoden
lopusta lukien.
Piirijärjestö suorittaa liitolle vuosittain varsinaisen

Jäsenjärjestö suorittaa liitolle vuosittain varsinaisen liittokokouksen määräämän jäsenjärjestömaksun. Jos jäsenjärjestö ei ole maksanut jäsenmaksuaan

liittokokouksen määräämän piirijärjestöjäsenmak-

toukokuun loppuun mennessä, voi liittohallitus

sun. Jos piirijärjestö ei ole maksanut jäsenmaksuaan

katsoa sen eronneeksi liitosta.

toukokuun loppuun mennessä, voi liittohallitus katsoa sen eronneeksi liitosta.
Liittokokous hyväksyy piirien mallisäännöt ja nii-

Liitto avustaa jäsenjärjestöjä rahallisesti liittohallituksen päättämällä tavalla. Jäsenjärjestöjä on avustamisprosessissa kohdeltava keskenään yhdenvertai-

hin tehtävät muutokset. Piirijärjestön on muutettava

sesti. Ennen kuin liittohallitus muuttaa avustamista

sääntönsä vastaamaan kulloinkin voimassa olevia

koskevia periaatteita, on asiassa pyydettävä lausuntoa

mallisääntöjä.

piiritoimikunnalta. Jäsenjärjestöille voidaan maksaa

Liitto avustaa piirijärjestöjä rahallisesti liittohallituksen päättämällä tavalla. Piirijärjestöjä on avustamisprosessissa kohdeltava keskenään yhdenvertai-

suoritukseen perustuvaa rahoitusta liiton ja jäsenjärjestöjen välillä käytyjen neuvotteluiden mukaisesti.

sesti. Ennen kuin liittohallitus muuttaa avustamista

C) Opiskelijakuntajäsenyys

koskevia periaatteita, on asiassa pyydettävä lausuntoa

Liiton opiskelijakuntajäseneksi voi liittyä oikeushen-

piiritoimikunnalta. Lisäksi piirijärjestöille voidaan

kilö, joka toimii lukiokoulutuksen järjestäjänä tai

maksaa suoritukseen perustuvaa rahoitusta liiton ja

lukiolain pykälään 33 perustuvana opiskelijaryhmän

järjestöjen välillä käytyjen neuvotteluiden mukaisesti.

edunvalvojana.

Liittohallituksella on oikeus lopettaa rahoituksen-

Opiskelijakuntajäseneksi haluavan yhteisön on

tilitys piirijärjestölle, jos piirijärjestö ei ole hoitanut

ilmoitettava liittohallitukselle kirjallisesti halustaan

sääntöjensä edellyttämiä velvoitteita liittoa kohtaan.

liittyä opiskelijakuntajäseneksi. Opiskelijakuntajäse-

Ennen rahoituksen lopettamista on liittohallituksen

neksi hyväksymisestä ja erottamisesta päättää liitto-

kuultava asiassa piiritoimikuntaa.

hallitus. Liittohallituksen on tehtävä opiskelijakun-

B) Jäsenjärjestöt

tajäsenen erottamisesta tai opiskelijakuntajäseneksi
hyväksymisestä päätös yksimielisesti. Erotetulla

Liiton jäsenjärjestöksi voi päästä rekisteröity järjestö,

opiskelijakuntajäsenellä on oikeus alistaa erottamis-

joka sitoutuu noudattamaan toiminnassaan liiton

päätös liittokokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus asian

tavoite- ja periaateohjelmaa. Jäsenjärjestöksi halu-

käsittelystä on toimitettava kirjallisena liittohallituk-

avan yhdistyksen on ilmoitettava liittohallitukselle

selle viimeistään 30 vuorokauden kuluttua siitä, kun
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yhteisöjäsen sai päätöksen tiedokseen. Opiskelija-

III LUKU

kuntajäsen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava

LIITTOKOKOUS

siitä yhdistyslain 13 § mukaisesti. Näin meneteltyään
opiskelijakuntajäsen on vapaa jäsenyydestään kuluvan kalenterivuoden lopusta lukien.
Opiskelijakuntajäsen suorittaa liitolle kalenteri-

9 § LIITTOKOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN

vuosittain liittohallituksen määräämän opiskelija-

A) Varsinainen liittokokous

kuntajäsenmaksun. Jos yhteisöjäsen ei ole maksanut

Varsinainen liittokokous on pidettävä vuosittain

jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä, voi

syys-joulukuussa liittohallituksen määräämänä ajan-

liittohallitus katsoa sen eronneeksi liitosta.

kohtana.

Opiskelijakuntajäsenelle tarjottavista eduista
päättää liittohallitus. Opiskeljakuntajäsenellä ei ole

B) Ylimääräiset liittokokoukset

liittokokouksessa läsnäolo-, puheoikeutta eikä ääni-

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, milloin liitto-

valtaa. Opiskelijakuntajäsenyys ei oikeuta henkilöjä-

kokous itse, tai liittohallitus niin päättää tai vähintään

senyyden tuomiin etuihin.

49 % äänioikeutetuista jäsenistä tai 5 piiri- tai jäsenjärjestöä sitä kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä

7 § KUNNIAJÄSENET

varten liittohallitukselta pyytää.
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä viimeis-

Liittokokous voi nimetä liiton kunniajäseneksi liiton

tään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun

toiminnan kannalta erityisen ansioituneen henkilön,

kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

jonka ei ole enää tarkoitus toimia liiton hallintoelimissä. Kunniajäseneksi nimitettävä menettää henki-

C) Kokouskutsu

löjäsenyytensä ja henkilöjäsenoikeutensa ottaessaan

Liittokokousten tarkemman ajan ja paikan määrää

vastaan kunniajäsenyyden.

liittohallitus.

Kunniajäsenyys on elinikäinen, mutta mikäli

Kokouskutsu on julkaistava liiton jäsenille jaet-

kunniajäsen haluaa erota kunniajäsenyydestään, on

tavassa jäsenlehdessä tai lähetettävä jäsenille säh-

hänen ilmoitettava siitä yhdistyslain 13 §:n mukai-

köpostilla vähintään kaksi (2) kuukautta ennen

sesti. Näin meneteltyään kunniajäsen on vapaa jäse-

kokousta. Kokouskutsu tulee julkaista myös liiton

nyydestään kuluvan vuoden lopusta lukien. Kunniajä-

verkkosivuilla.

senellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 § KANNATUSJÄSENET

D) Etäosallistuminen
Hallitus voi liittokokouskohtaisesti erikseen päättää, että liittokokoukseen voi osallistua kokouksen

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen

aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen

henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa

apuvälineen avulla. Tietoliikenneyhteyden tai muun

tukea liiton toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy

teknisen apuvälineen avulla tapahtuvaa osallistu-

hakemuksesta liittohallitus. Kannatusjäsenellä on

mista liittokokoukseen kutsutaan näissä säännöissä

liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei

etäosallistumiseksi. Tehtäessä päätöksiä etäosallistu-

äänivaltaa.

misen mahdollistavissa liittokokouksissa, sovelletaan

Kannatusjäsen suorittaa liitolle vuosittain kannatusjäsenmaksun. Jos kannatusjäsen ei ole maksa-

näiden sääntöjen lisäksi liittokokouksen hyväksymää
menettelytapajärjestystä.

nut jäsenmaksuaan toukokuun loppuun mennessä,
voi liittohallitus katsoa kannatusjäsenen eronneen
kannatusjäsenyydestä.

10 § LIITTOKOKOUSTEN OSANOTTAJAT JA
ALOITEOIKEUS
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A) Äänivalta

Liittokokouksessa on esitysoikeus, vaalikelpoisuus

Liittokokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki liiton

sekä läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla liiton henkilöjä-

piiri- ja jäsenjärjestöt. Piiri- ja jäsenjärjestöjen halli-

senillä.

tukset valitsevat liittokokousedustajansa. Liittokokousedustajaksi voidaan valita henkilö, joka on liiton

D) Läsnäolo- ja puheoikeus

sääntöjen 6 § -mukainen jäsen.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on liiton

Piiri- ja jäsenjärjestöillä on oikeus lähettää liittokokoukseen yhteensä 300 kokousedustajaa. Kustakin
piiri- ja jäsenjärjestöstä valittavien kokousedustajien
lukumäärä saadaan kertomalla luku 300 piiri- tai
jäsenjärjestöön kuuluvien jäsenten lukumäärällä ja

kunniajäsenillä, liiton kannatusjäsenillä, liiton lehden
toimituksen edustajilla sekä liiton toimihenkilöillä.
Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

jakamalla näin saatu luku kaikkien piiri- ja jäsen-

E) Aloiteoikeus

järjestöjen jäsenten yhteisellä lukumäärällä. Lisäksi

Oikeus aloitteiden tekemiseen on liiton henkilöjä-

kullakin piiri- tai jäsenjärjestöllä on oikeus nimetä

senillä, piirijärjestöillä, jäsenjärjestöillä, liittohalli-

yhteensä 150 varaedustajaa samassa suhteessa kuin

tuksella ja piiritoimikunnalla. Aloitteet on jätettävä

kokousedustajia.

liittohallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen

Laskennassa käytettävät jäsenmäärät on otettava

kokousta. Liittohallitus antaa aloitteista lausuntonsa,

liiton jäsenrekisteristä 30 päivää ennen liittokokouk-

jotka kokousedustajat saavat muun kokousmateriaa-

sen alkua olevan tilanteen mukaan. Liittohallituksen

lin mukana.

on 23 päivää ennen liittokokouksen alkua ilmoitettava
piiri- ja jäsenjärjestöille niiden äänioikeutettujen

11 § SIIRTOÄÄNIVAALITAPA

liittokokousedustajien ja varaedustajien lukumäärä.
Liittokokouksessa kullakin liittokokousedustajalla on

Tässä pykälässä määriteltyä siirtoäänivaalitapaa

käytössään yksi (1) ääni.

käytetään liiton puheenjohtajan vaalissa sekä liiton

Henkilö-, kunnia- ja opiskelijakuntajäsenillä ei ole
äänioikeutta.
B) Päätöksenteko

varapuheenjohtajien vaaleissa.
Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat äänestyslippuun haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi
katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi, toiseksi

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä,

parhaaksi katsomansa ehdokkaan toiseksi ja niin

mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Liittoko-

edelleen. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänes-

kouksessa noudatetaan vakiintunutta kokouskäytän-

tyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on

töä ja liittokokouksessa erikseen päätettävää menette-

ehdokkaita.

lytapajärjestystä.
Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan kukin erillisellä vaalilla. Liiton puheenjohtajan,

Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille
ehdokkaalle, joka on merkitty lipussa ykköseksi.
Jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman enem-

ensimmäisen varapuheenjohtajan ja toisen varapu-

mistön eli yli puolet annetuista ykkösäänistä, on tämä

heenjohtajan vaaleissa noudatetaan 11 § määriteltyä

ehdokas voittanut vaalin.

siirtoäänivaalitapaa.
Liittohallituksen 6-10 muun jäsenen vaali toimite-

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä, karsitaan pois vähiten ääniä saanut

taan suhteellisena vaalina yhdistyslain 29 § 3 mom. 3

ehdokas. Jokainen karsitun ehdokkaan saama äänes-

kohdan mukaisesti.

tyslippu siirretään ääneksi sille ehdokkaalle, joka on

C) Esitysoikeus, vaalikelpoisuus sekä läsnäolo- ja
puheoikeus
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merkittynä lipussa toiselle sijalle.
Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on voittanut vaalin.

Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut
enemmistöä äänistä, karsitaan pois jäljellä olevista
ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän

liittohallituksen vuosikertomus kuluvalta vuodelta,
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilintarkasta-

karsitun ehdokkaan äänestyslippu siirretään ääneksi

jan ja mahdollisen toiminnantarkastajan lausunto-

lipussa seuraavana olevalle ei-karsitulle ehdokkaalle.

jen perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämi-

Tämä toistetaan niin monta kertaa, että joku jäljellä

sestä tilivelvollisille,

olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä.
Jos ehdokkaat laskennan ensimmäisellä kierroksella päätyvät tasatilanteeseen, jonka vuoksi karsit-

• hyväksytään liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle,
• päätetään piirijärjestöjäsenmaksujen ja jäsenjärjestöjäsenmaksujen suuruudesta,

tavaa henkilöä ei voida yksiselitteisesti määritellä,

• valitaan liittohallituksen puheenjohtaja,

määritellään heidän keskinäinen järjestyksensä

• valitaan liittohallituksen kaksi (2) varapuheenjoh-

heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella.

tajaa,

Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkai-

• valitaan liittohallituksen 6-10 muuta jäsentä,

den saavuttama kolmosäänten määrä ja niin edelleen.

• valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja mahdollinen

Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää

toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset

ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdok-

varahenkilöt tilikaudeksi kerrallaan. Tilintarkasta-

kaiden keskinäisen järjestyksen arpa. Ehdokkaiden

jan samoin kuin hänen varatilintarkastajansa tulee

päätyessä samaan äänimäärään silloin, kun heidän

olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin

hyväkseen on jo siirtynyt ääniä, määräytyy ehdok-

hyväksymä,

kaiden keskinäinen järjestys ääntenlaskennan aikai-

• käsitellään mahdolliset aloitteet,

semman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla

• käsitellään mahdolliset liittokokouksen julkilausu-

vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät
kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat
määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alku-

mat ja kannanotot sekä
• käsitellään muut liittohallituksen esittämät asiat

peräisten kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten

YLIMÄÄRÄINEN LIITTOKOKOUS

ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain

kolmosäänten määrä ja niin edelleen. Mikäli äänes-

ne asiat, joita varten se on koolle kutsuttu, sekä ne

tyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkai-

liittohallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää

den keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden

ottaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 24

keskinäisen järjestyksen arpa.

§:n määräykset. Mikäli ylimääräisessä liittokokouk-

Jos karsittavan ehdokkaan äänestyslipun perus-

sessa käsitellään varsinaisen liittokokouksen asioita,

teella ei voida päätellä, kenelle ääni tulisi siirtää,

on nämä asiat mainittava kokouskutsussa. Ylimää-

jaetaan kyseisen äänestyslipun arvo tasan kaikkien

räisessä liittokokouksessa on voimassa edellisen

jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaa-

varsinaisen liittokokouksen liittokokousedustajien

lin tarkkuudella alaspäin pyöristäen.

lukumäärä.

12 § LIITTOKOKOUSTEN ASIAT

IV LUKU

A) Varsinainen liittokokous
Varsinaisessa liittokokouksessa

LIITTOHALLITUS
13 § LIITTOHALLITUKSEN JÄSENET

• asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten
tarpeelliset toimikunnat,
• käsitellään liiton tilinpäätös ja vuosikertomus sekä

Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohta>>>>>>>>>>>>>>>
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jaa, joita kutsutaan liiton varapuheenjohtajiksi sekä
6-10 liittokokouksessa valittua muuta jäsentä.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa toimii hänen
sijaisenaan se liiton varapuheenjohtajista, jolle liitto-

asiat ja kutsua kokoukset koolle,
• valmistella ja ohjata liiton poliittista toimintaa,
• päättää taloudellisista seikoista ja vastata omaisuuden hoidosta,

hallitus on johtosäännöllä tämän tehtävän määrän-

• vahvistaa liiton johtosääntö ja talousjohtosääntö,

nyt. Tämänkin varapuheenjohtajan estyneenä ollessa

• päättää henkilöjäsenmaksujen ja kannatusjä-

toimii toinen varapuheenjohtajista puheenjohtajan

senmaksujen sekä opiskelijakuntajäsenmaksun

sijaisena.

suuruudesta piiritoimikuntaa kuultuaan mikäli

Liittohallitus voi asettaa työryhmiä, toimikuntia
tai vastaavia määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

jäsenmaksua muutetaan,
• hyväksyä ja erottaa henkilöjäsenet, piirijärjestöt,
jäsenjärjestöt, kannatus- ja opiskelijakuntajäsenet,

14 § LIITTOHALLITUKSEN TOIMIKAUSI

• valita ja irtisanoa liiton toimihenkilöt,
• pitää jäsenluetteloa,

Liittohallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

• ylläpitää liiton julkaisutoimintaa,
• päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtami-

15 § LIITTOHALLITUKSEN KOKOUKSET

sesta ja kiinnittämisestä,
• päättää liiton piirijaosta piiritoimikuntaa ja muu-

Liittohallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet

toksenalaisia piirejä kuultuaan, sekä
• päättää jäsenmaksupalautusten tilitysten lopetta-

liittohallituksen jäsenistä sitä vaatii. Liittohallitus

misesta näiden sääntöjen 4 §:ssä määrätyistä syistä

päättää itse toimikautensa alussa koollekutsumista-

piiritoimikuntaa kuultuaan.

vastaan.
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä on läsnä. Mikäli puheenjohtaja ja
kumpikin varapuheenjohtaja ovat estyneitä kokouksen tai asiakohdan käsittelyn ajan, liittohallitus valit-

V LUKU
NIMENKIRJOITTAMINEN JA TALOUS
17 § NIMENKIRJOITTAJAT

see kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan. Päätökset
tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten

Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, liiton

mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan

varapuheenjohtajat ja liiton pääsihteeri, aina kaksi

ääni, paitsi vaaleissa arpa.

yhdessä.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittohallituksen kokouksissa on liiton toimihenkilöillä ja piiritoimikunnan

18 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

valitsemalla edustajalla. Toimihenkilöt, piiritoimikunnan edustaja ja muut puhe- ja läsnäolo-oikeutetut

Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilin-

voidaan poistaa kokouksesta, mikäli liittohallitus

päätöksen allekirjoittavat liittohallitus ja pääsihteeri.

katsoo käsiteltävän asian luonteen sitä vaativan.

Liittohallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään 31.3. ja ne on palautettava hallituk-

16 § LIITTOHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

selle viimeistään 15.5. Puheenjohtajan, pääsihteerin ja mahdollisen taloussihteerin tulee olla läsnä

Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä
säännöt ja yhdistyslaki muuten edellyttävät:
• johtaa liiton toimintaa liittokokousten päätösten
mukaisesti,
• valmistella liittokokousten käsiteltäväksi tulevat
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tilintarkastuksessa.

VI LUKU

VII LUKU

PIIRITOIMIKUNTA

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

19 § PIIRITOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

22 § LIITON LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

Piiritoimikunnan tehtävänä on liittohallituksen

Liiton luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton

apuna edistää niin piiri- ja jäsenjärjestöjen keski-

henkilöjäseniä, toimihenkilöiksi muitakin.

näistä kuin myös piiri- ja jäsenjärjestöjen sekä liitto-

Liiton puheenjohtajan tulee valvoa, että liiton

hallituksen välistä yhteistoimintaa, tehdä aloitteita

toimintaa johdetaan sääntöjen sekä liiton tavoite- ja

liittohallitukselle ja liittokokoukselle liiton toimin-

periaateohjelman hengessä ja liiton johdon päätösten

nan kehittämiseksi, ohjata piiri- ja jäsenjärjestöjen

mukaisesti.

toimintaa sekä seurata sääntöjen ja liittokokousten

Liiton pääsihteeri on toiminnastaan vastuussa liit-

päätösten noudattamista piiri- ja jäsenjärjestöjen

tohallitukselle ja toimihenkilöt vastaavat toiminnas-

keskuudessa.

taan pääsihteerille. Pääsihteeri ja muut toimihenkilöt
hoitavat tehtäviään liittohallituksen vahvistaman joh-

20 § PIIRITOIMIKUNNAN KOKOONPANO

tosäännön mukaisesti. Mikäli toimihenkilöksi valitaan liittohallituksen jäsen, hän ei saa osallistua omaa

Piiritoimikunnan varsinaisia jäseniä ovat piirijärjes-

tai muiden toimihenkilöiden työsuhdetta koskevaan

töjen ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajat. Varsinaisen

päätöksentekoon.

jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä toimii varsinaisen jäsenen edustaman piirijärjestön tai jäsenjärjestön varapuheenjohtaja.

23 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON
PURKAMINEN

Piiritoimikunta valitsee kautensa ensimmäisessä
kokouksessa itselleen puheenjohtajan ja varapuheen-

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton

johtajan. Ehdolle puheenjohtajaksi ja varapuheenjoh-

purkamisesta voidaan ottaa esille liittokokouksessa,

tajaksi voivat asettua piiritoimikunnan varsinaiset ja

jos se on kokouskutsussa mainittu. Ehdotus liiton

varajäsenet.

purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos sitä kahdessa peräkkäisessä liittokokouksessa kannattaa

21 § PIIRITOIMIKUNNAN KOKOUKSET

vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
Jos liitto purkautuu, on liiton varat käytettävä viimei-

Piiritoimikunnan kutsuu koolle toimikunnan

sen purkamisesta päättäneen liittokokouksen mää-

puheenjohtaja tai liittohallitus. Piiritoimikunta päät-

räämällä tavalla liiton tarkoituksen edistämiseen.

tää itse toimikautensa alussa koollekutsumistavas-

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katso-

taan. Piiritoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla

taan hyväksytyksi, jos sitä kannattaa kolmen neljäs-

on piiritoimikunnan puheenjohtaja tai varapuheen-

osan (¾) enemmistö annetuista äänistä.

johtaja ja vähintään 1/2 piiritoimikunnan jäsenistä tai

Näiden sääntöjen lisäksi liiton toiminnassa nouda-

varajäsenistä. Piiritoimikunnan kokouksessa läsnä-

tetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yleistä koko-

olo- ja puheoikeus on liittohallituksen määräämällä

uskäytäntöä. Nämä säännöt astuvat voimaan välittö-

henkilöllä ja kaikilla piiritoimikunnan varajäsenillä.

mästi niiden tultua merkityiksi yhdistysrekisteriin.

Piiritoimikunta voi lisäksi myöntää läsnäolo- ja
puheoikeuden sitä pyytäville henkilöille.

24 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
LIITON SÄÄNNÖT 99

