
Muokkaa violetilla olevat kohdat.

OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT

1 §    Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on xxx ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.  
Yhdistyksen kotipaikka on x.

2 §    Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

• toimia jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä muissa opiskeluun 
liittyvissä asioissa

• toimia jäsentensä järjestönä kehittäen jäsenyyteen kuuluvia etuja

• edistää ja ylläpitää oppilaitoksen sisäistä yhteistyötä

• lisätä ammatillisen koulutuksen arvostusta ja edistää opiskelijoiden omaa toimintaa

• edesauttaa kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä

• edistää ammatillisen koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta

• edistää kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa

• edustaa jäseniään olevia opiskelijoita oppilaitoksen sisällä ja ulkopuolella sekä valita edus-
tajia eri toimikuntiin ja työryhmiin.

3 §    Toimintamuodot

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

• järjestämällä koulutuksia sekä tapahtumia

• järjestämällä kokouksia, tilaisuuksia ja kampanjoita

• pitämällä yhteyksiä oppilaitoksen opiskelijoihin ja henkilökuntaan

• tehden yhteistyötä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry:n kanssa.

4 §    Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

• harjoittaa alaansa liittyvää kioski-, kustannus- ja ravintolatoimintaa

• toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä

• vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 §    Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat kaikki oppilaitoksessa vakinaisesti opiskelevat opiskelijat.



Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön, 
joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistys ei peri varsinaista jäsenmaksua. Yhdistys voi periä vapaaehtoista tukijäsenmaksua, 
jonka suuruudesta ja perintätavasta päättää yhdistyksen vuosikokous aina erikseen.

6 §    Kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous / syyskokous ja kevätkokous. 

Vuosikokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä. 

Kutsut kokouksiin on julkaistava vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta  
oppilaitoksen ilmoitustaululla / oppilaitoksen viestintäkanavassa.

7 §    Kokousedustajat ja äänioikeus kokouksessa

Yhdistyksen kokouksissa kaikki henkilöjäsenet ovat äänioikeutettuja. 

Opiskelijakunnan nimeämillä edustajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 

Muista oikeuksista päätetään joka kokouksessa erikseen.

8 §    Varsinaisissa kokouksissa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksen tehtävänä on:

• kokousvirkailijoiden valinta

• käsitellä edellisen toimintavuoden toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantar-
kastajien tai tilintarkastajien lausunnot

• vahvistaa tilinpäätökset ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä 

• tilivelvollisille

• hyväksyä toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

• valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut 

• hallituksen varsinaiset jäsenet ja hallituksen varajäsenet

• valita kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi  

• yhdistyksen toiminnan suuntaviivoille tarpeellisten kannanottojen ja 

• julkilausumien hyväksyminen 

• muut mahdollisesti esille tulevat asiat

9 §    Hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, jonka 
muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä x varsinaista jäsentä ja x varajäsentä.



Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, jos he pitävät sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen 
jäsenistä vaatii kokoontumista kirjallisesti erityistä asiaa varten hallituksen puheenjohtajalta 
tai varapuheenjohtajalta. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähin-
tään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

10 §    Hallituksen tehtävät

    Hallituksen tehtävänä on

• hoitaa yhdistyksen asioita

• valmistella vuosi- ja ylimääräisissä kokouksissa käsiteltävät asiat

• laatia vuosikokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toiminta-
kertomukseksi ja tilinpäätökseksi

• hyväksyä yhdistyksen talousohjesääntö

• kutsua vuosi- ja ylimääräiset kokoukset koolle

• laatia ehdotus yhdistyksen kokousten työjärjestykseksi

11 §    Tilit ja toimikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on laadittava helmikuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnan-
tarkastajille tai tilintarkastajille tarkistusta varten. 

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on suoritettava tarkistus maaliskuun loppuun men-
nessä.

Yhdistyksen toimintakausi on pp.kk.vvv – pp.kk.vvv / kalenterivuosi.

12 §    Nimenkirjoitustapa

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen 
erikseen määräämät yhdistyksen toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

13 §    Jäsenen erottaminen yhdistyksestä

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vas-
taisesti tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä. Erotettavalle on annettava mah-
dollisuus esittää oma näkemyksensä asiassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen ei enää ole sen oppilaitoksen, jossa 
yhdistys toimii, vakinainen opiskelija.

14 §    Eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohta-
jalle tai ilmoittamalla eroamisesta kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.



15 §    Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voi päättää vuosikokous. 
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16 §    Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat on luovutettava pur-
kamisesta päättävän kokouksen nimeämälle rekisteröidylle yhdistykselle käytettäväksi 
yhdistyksen päämäärien toteuttamiseksi.

Säännöt on hyväksytty x.x.20xx, paikkakunta
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