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Hyväksytty 16. liittokokouksessa 

SÄÄNNÖT 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry ja ruotsiksi 

käännettynä Finlands Yrkesstuderandes Förbund - SAKKI rf ja sitä kutsutaan 

näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja 

toimialueena koko maa. 

2 § Tarkoitus 

Liiton tarkoituksena on 

● toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä 

muissa opiskeluun liittyvissä asioissa 

● toimia jäsentensä palvelujärjestönä kehittäen jäsenyyteen kuuluvia etuja 

● lisätä ammatillisen koulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijakuntien 

toimintaa ja jäsenten kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi 

● ennaltaehkäistä rasismia, seksismiä ja muuta syrjintää ammatillisessa 

koulutuksessa 

● edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta ja 

edistää jäsenten työmarkkinatietämystä. 

● edistää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa 

● parantaa opintonsa päättäneiden, työttömäksi jääneiden asemaa ja 

työelämään sijoittumista.   
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3 § Toimintamuodot 

Liitto toteuttaa tarkoitustaan 

● järjestämällä koulutus- ja tiedotustoimintaa 

● järjestämällä kokouksia, joukkotilaisuuksia ja kampanjoita 

● harjoittamalla tarkoitukseensa liittyvää näyttely- ja messutoimintaa 

● valmistamalla opintomateriaaleja ja harjoittamalla julkaisutoimintaa 

● tukemalla opiskelijakuntien ja opiskelijayhdistyksien toimintaa 

● pitämällä yhteyksiä oppilaitoksiin ja eri viranomaistahoihin sekä 

● tekemällä esityksiä ja toimimalla niiden puolesta. 

4 § Taloudellinen toiminta 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi 

● harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja ravintolatoimintaa 

● toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä 

● vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. 

Liitto voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta. 
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5 § Jäsenet ja jäsenmaksut 

Liiton henkilöjäseneksi hallitus voi hyväksyä 15 vuotta täyttäneen, joka harjoittaa 

ammattiin tähtääviä opintoja oppilaitoksessa, jossa on lain tarkoittama 

opiskelijakunta. 

Liiton opiskelijakuntajäseneksi hallitus voi hyväksyä liiton toimintapiiriin 

kuuluvien oppilaitosten vakinaisista opiskelijoista muodostuneen rekisteröidyn 

opiskelijakunnan tai opiskelijakunnan kannatusyhdistyksen. 

Liiton piirijäseneksi, joita näissä säännöissä kutsutaan piireiksi, hallitus voi 

hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenistö muodostuu ammattiin 

tähtääviä opintoja harjoittavista henkilöistä tai liiton opiskelijakuntajäsenistä, 

jotka hyväksyvät liiton hallituksen hyväksymät mallisäännöt. 

Liiton yhteisöjäseneksi hallitus voi hyväksyä nuorisotoimintaa tai -työtä 

harjoittavan yhdistyksen sekä liiton toimintapiiriin kuuluvien oppilaitosten 

vakinaisista opiskelijoista muodostuneen opiskelijayhdistyksen, jotka hyväksyvät 

liiton päämäärät. 

Liiton kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä, henkilön, oikeuskelpoisen 

yhteisön ja säätiön, jotka haluavat tukea ja edistää liiton toimintaa. 

Liiton jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus erikseen 

henkilö-, piiri-, opiskelijakunta-, yhteisö- ja kannatusjäsenille. 
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6 § Liittokokoukset  

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous. 

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Sen 

tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. 

Ylimääräinen liittokokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos 

vähintään yksi kolmasosa (1/3) liiton kaikista jäsenistä tai yhteisöjäsenistä sitä 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kutsu liittokokoukseen on julkaistava vähintään seitsemää (7) viikkoa ennen 

kokousta liiton internet-sivuilla. 

7 § Liittokokousedustajat ja äänioikeus liittokokouksessa 

Liiton opiskelijakuntajäsenet ovat oikeutettuja lähettämään liittokokoukseen 

yhden (1) varsinaisen ja yhden (1) varaedustajan kultakin liittokokousta edeltävän 

vuoden loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneelta alkavalta sadalta (100) 

jäseneltään. 

Mikäli oppilaitoksessa ei ole liittoon kuuluvaa opiskelijakuntajäsentä, saavat 

oppilaitoksessa olevat liiton henkilöjäsenet edustajia liittokokoukseen siten, että 

saman oppilaitoksen opiskelijakunnan jäsenet, jotka kuuluvat liittoon, valitsevat 

keskuudestaan yhden (1) edustajan ja yhden (1) varaedustajan alkavaa kahtasataa 

(200) liiton jäsentä kohden liittokokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä 

maksettujen jäsenmaksujen perusteella. 

Jokaisella piirijäsenellä on oikeus lähettää liittokokoukseen kaksi (2) edustajaa ja 

näille yhtä monta varaedustajaa. 
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Liiton yhteisöjäsenet ovat oikeutettuja lähettämään liittokokoukseen yhden (1) 

varsinaisen edustajan ja yhden (1) varaedustajan kultakin liittokokousta edeltävän 

vuoden loppuun mennessä jäsenmaksunsa maksaneelta alkavalta kahdelta 

tuhannelta (2000) alle 29-vuotiaalta jäseneltään. 

Jokainen liiton kannatusjäsenenä oleva oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö saa 

lähettää liittokokoukseen yhden edustajan. 

Tarkemmat vaaliohjeet antaa liiton hallitus. 

Liittokokousedustajien valtakirjat tulee jättää valtakirjantarkastajille vähintään 

kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Jokaisella henkilöjäsenen, opiskelijakuntajäsenen, piirijäsenen ja yhteisöjäsenen 

edustajalla on äänioikeus ja yksi ääni. Varaedustajalla on äänioikeus vain silloin, 

kun hän toimii varsinaisen tilalla. Kannatusjäsenillä ja kannatusjäsenten 

edustajalla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Liiton hallituksen ja sen jaostojen 

jäsenillä sekä liiton palkallisilla työntekijöillä on liittokokouksessa puhe- ja 

esityksenteko- oikeus, mutta ei äänioikeutta, elleivät he ole edustajia.    
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8 § Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat  

Varsinaisen liittokokouksen tehtäviä ovat: 

● kokousvirkailijoiden valinta. 

● käsitellä edellisen toimintavuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastajien lausunto. 

● vahvistaa tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille. 

● hyväksyä liittokokousta seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja 

talousarvio. 

● valita hallituksen puheenjohtaja ja 1-2 varapuheenjohtajaa sekä muut 

hallituksen varsinaiset jäsenet ja hallituksen varajäsenet. 

● valita seuraavaksi vuodeksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille 

henkilökohtaiset varatilintarkastajat. 

● liiton toiminnan suuntaviivoille tarpeellisten kannanottojen ja 

julkilausumien hyväksyminen. 

● muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 

9 § Hallitus 

Liiton hallituksena toimii varsinaisessa liittokokouksessa vuodeksi valittu hallitus, 

jonka muodostavat puheenjohtaja ja 1-2 varapuheenjohtajaa sekä 7-10 muuta 

varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä. Liittokokouksessa valittu hallitus aloittaa 

toimintansa yhden kuukauden kuluttua liittokokouksesta. Ellei liittokokous toisin 

päätä, hallituksen jäsenistä vähintään puolen täytyy olla valintahetkellä edellä 

mainittujen oppilaitosten opiskelijoita. 
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta, jos he pitävät sitä tarpeellisena tai 

jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti 

puheenjohtajalta tai jommalta kummalta varapuheenjohtajalta vaatii. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai jompikumpi 

varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä. 

10 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

● hoitaa liiton asioita. 

● valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat. 

● laatia varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja 

talousarvioksi sekä ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi. 

● päättää liiton jäsenmaksujen suuruudesta erikseen henkilö-, piiri-, 

opiskelijakunta-, yhteisö- ja kannatusjäsenille. 

● laatia varsinaisen liittokokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja 

talousarvion puitteissa yksityiskohtainen lyhyemmän aikavälin 

suunnitelma liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta. 

● valita liiton työvaliokunta ja muut jaostot sekä henkilöstö. 

● palkata ja erottaa liiton pääsihteeri ja liiton muut työntekijät ja vahvistaa 

näiden palkat 

● hyväksyä liiton talousohjesääntö. 

● kutsua liittokokous koolle. 

● laatia ehdotus liittokokouksen työjärjestykseksi sekä 

● valita liittokokouksen valtakirjantarkastajat. 
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11 § Liiton kokoukset 

Liiton kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse 

taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen 

aikana tai ennen kokousta.  

12 § Tilit 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on laadittava helmikuun 

loppuun mennessä, jonka jälkeen tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on 

jätettävä tilintarkastajille tarkistusta varten. 

Tilintarkastajien on suoritettava tarkistus maaliskuun loppuun mennessä. 

13 § Nimenkirjoitustapa 

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/t, liiton 

pääsihteeri, taloudenhoitaja ja hallituksen erikseen nimeämät liiton toimihenkilöt, 

aina kaksi yhdessä. 

14 § Jäsenen erottaminen liitosta 

Liiton hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka toimii liiton sääntöjen vastaisesti tai 

muutoin toiminnallaan vahingoittaa liittoa. Erotettavalle on annettava 

mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiassa hallituksen kokouksessa. 

15 § Eroaminen liitosta 

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
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16 § Eronneeksi katsominen 

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen liitosta, jos jäsen ei ole maksanut 

jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. 

17 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta voi päättää ainoastaan 

liittokokous. 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä vähintään 

kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. 

18 § Varojen käyttö liiton purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi 

Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava 

liittokokouksen nimeämälle rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi liiton 

päämäärien toteuttamiseksi. 

19 § Siirtymäsäännökset 

Vuoden 2020 varsinaisessa liittokokouksessa valitun hallituksen toimikauden 

kesto. Vuoden 2020 varsinaisessa liittokokouksessa sääntöjen 9 §:n mukaan 

valittavan hallituksen toimikausi alkaa yhden kuukauden kuluttua 

liittokokouksen päättymisestä syksyllä 2020. Vuoden 2020 varsinaisessa 

liittokokouksessa valitun hallituksen toimikausi päättyy yhden kuukauden 

kuluttua vuoden 2022 varsinaisen liittokokouksen päättymisestä keväällä 2022, 

kuitenkin viimeistään 30.6.2022. Tämän hallituksen toimikausi kestää 

poikkeuksellisesti siten noin 1,5 vuotta. Vuoden 2022 varsinaisesta 
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liittokokouksesta alkaen hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan sääntöjen 9 § 

mukaan. 
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