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Voimassaolevat säännöt: 27.09.2021 11:11:29

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Liiton nimi on Aikuisopettajien liitto AKOL ry. Liiton kotipaikka on
Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Liiton tarkoitus

Liiton tarkoituksena on toimia jäsentensä etujärjestönä. Se kokoaa
aikuisopetuksen parissa työskentelevät ja toimii näiden

1. palkkauksen ja sosiaalisten etujen parantamiseksi,

2. oikeudellisen aseman turvaamiseksi,

3. ammattitaidon kehittämiseksi,

4. yhteydenpitäjänä kotimaisiin ja ulkomaisiin vastaaviin
järjestöihin,

5. hyvän yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden edistäjänä

6. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden
edistämiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. hoitaa ja valvoo jäsenkuntansa etuja palvelusuhteen ehtoihin
liittyvissä asioissa,

2. tekee kiinteää yhteistyötä julkishallinnon, työ- ja
elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa,

3. järjestää kokouksia, koulutusta sekä kulttuuri- ja
virkistystoimintaa,

4. seuraa yhteiskunnallista kehitystä sekä vaikuttaa
aikuiskoulutuspolitiikkaan

5. tekee esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja jäseniään
koskevissa asioissa,

6. ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa, huolehtii viestinnästä
jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille

7. edistää jäsenistönsä kansainvälistä liikkuvuutta ylläpitämällä
yhteistyötä muiden vastaavien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää ja
irtainta omaisuutta, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja
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testamentteja, järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia.

4 § Liiton jäsenyys

Liitto voi olla jäsenenä sen tarkoitusta edistävissä yhdistyksissä,
liitoissa ja keskusjärjestöissä. Mahdollisen liittymisen päättää
liiton kokous 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

5 § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Näissä säännöissä käytetään liiton jäsenenä olevasta paikallisesta
ja alueellisesta yhdistyksestä nimitystä jäsen. Liiton varsinaisiksi
jäseniksi voidaan hyväksyä aikuisopetusta järjestävien
organisaatioiden muodostamia rekisteröityjä yhdistyksiä sekö
yhdistyksiä, joissa on jäsenenä aikuisopetuksen parissa
työskenteleviä.

Liitolla voi myös olla kannattajajäseniä, joilla ei ole
äänioikeutta.

Uudet jäsenet hyväksyy hallitus, hyväksymisestä tai hylkäämisestä on
ilmoitettava hakijalle. Päätökseen on oikeus hakea muutosta liiton
varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30
vuorokauden kuluessapäätöksen tiedoksisaannista jättämällä
valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Liitto voi kutsua kunniajäsenikseen ansiokkaasti liiton toimintaan
osallistuneita henkilöitä. Päätöksen kunniajäsenen kutsumisesta
tekee liiton kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsenillä ei ole
äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 § Jäseneksi liittyminen

Liittymisellään liiton jäsen ilmaisee hyväksyvänsä liiton
tarkoituksen sekä noudattaa näitä sääntöjä ja liiton toimielinten
päätöksiä.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisia liiton vuosikokouksen vuosittain
tekemän varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti.

Liiton jäsenmaksun suorittavat kalenterikuukausittain jäsenten ne
henkilöjäsenet, jotka kuuluvat Aikuisopettajien liitto AKOL ry:een

Varsinainen jäsenmaksu määräytyy liiton vuosikokouksen mukaisesti
prosentuaalisena osuutena jäsenten henkilöjäsenten ennakonpidätyksen
alaisista ansiotuloista.
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8 § Kelpoisuus luottamustehtävään

Liiton luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut
liiton paikallisen tai alueellisen yhdistyksen jäsen

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun
asti, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi tehtävästään.
Luottamustehtävään valittu, joka ei enää täytä tämän pykälän
ensimmäisen momentin asettamia vaatimuksia, on erotettava
tehtävästään.

9 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka liiton kokouksen
pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka
toimii vastoin liiton tarkoitusperiä tai ei täytä liiton sääntöjen
määräämiä velvollisuuksia.

Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta liiton kokoukselle
osoitetulla kirjeellä, joka on toimitettava hallitukselle 30
vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu liitosta ei ole mitään
oikeutta liiton omaisuuteen.

10 § Liiton toimielimet

Liiton toimielimet ovat liiton kokous ja hallitus.

11 § Kokoukset

Vuosikokous on pidettävä kerran vuodessa huhti-toukokuussa. Kutsu
vuosikokoukseen sekä esityslista on toimitettava jäsenille
sähköisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos neljännes
äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti
ilmoitettua asiaa varten vaatii. Ylimääräinen kokous kutsutaan
koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin vuosikokous.

Vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen voidaan osallistua tarvittaessa
etäyhteydellä hybridimuotoisena. Hybridikokoukseen voidaan
osallistua käyttämällä soveltuvaa viestintä- ja yhteistyöalustaa.

Vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen toteutustavan, ajan ja
paikan määrää hallitus.

12 § Äänivalta
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Kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni
yhdistyksen jokaista alkavaa 30 maksavaa jäsentä kohden vuoden
alussa.
Kunkin varsinaisen jäsenen on ilmoitettava valitsemansa edustajat ja
varaedustajat sekä kunkin äänimäärä ennen kokouksen alkua liiton
hallitukselle, hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä.

Jäsenten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen
kokouksissa. Kukin jäsen saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden
äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa yhdistyksen 30 maksavaa
jäsentä kohden.

Yhdistys voi valtuuttaa yhden edustajan käyttämään kaikkia
yhdistyksen ääniä.

Virallisten edustajien lisäksi vuosikokous voi sallia myös muiden
henkilöiden läsnäolon kokouksissa. Hallituksen jäsenillä,
tilintarkastajilla, liiton toimihenkilöillä sekä kunniajäsenillä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten
jakautuessa tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajanääni, vaaleissa
arpa.

13 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
kirjallisesti jätettävä hallitukselle 21 vuorokautta ennen
vuosikokousta.

14 § Tilikausi

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tulee
toimittaa tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa
tilintarkastuksesta viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen
vuosikokousta.

15 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit,
pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Asetetaan tarvittavat valiokunnat.

4. Käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.
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5. Käsitellään liiton tilikertomus ja päätetään tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä.

6. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä
tilintarkastajien palkkioista.

7. Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liiton jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi.

9. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi
erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitutasiat.

16 § Hallitus

Jäsenten esitykset hallituksen jäseniksi on oltava hallituksella
kirjallisesti 7 vuorokautta ennen vuosikokousta.

Hallitukseen, jonka toimikausi on kolme vuotta ja jonka toimiaika
alkaa vuosikokousta seuraavan kesäkuun 1. päivänä, kuuluu kolmeksi
vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi
kerrallaan valittavat kuudesta kymmeneen (6-10) muuta varsinaista
jäsentä, joilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Muista
varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kolmasosa vuosittain
erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita, joilla ei ole
kuitenkaan äänioikeutta.

17 § Hallituksen tehtävät

Vuosikokouksen valitseman hallituksen tehtävänä on:

1. Johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten
päätöksien mukaisesti sekä toteuttaa liiton kokousten päätökset.

2. Kokoontua puheenjohtajan kutsumana niin usein kuin asiat sitä
vaativat tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään puolet jäsenistä.

3. Tehdä aloitteita liiton päämäärien saavuttamiseksi ja avustaa
liiton jäseniä neuvoilla, ohjeilla ym. toimenpiteillä sekä tehdä
tarvittavia esityksiä.

4. Hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet sekä esittää kunniajäseneksi
kutsumista jäsenkokoukselle.

5. Pitää jäsenluetteloa liiton jäsenistä.
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6. Valmistaa ja esittää liiton kokouksissa käsiteltävät asiat sekä
kutsua koolle kokoukset.

7. Hoitaa huolellisesti liiton varoja ja muuta omaisuutta liiton
taloussäännön mukaisesti sekä huolehtia liiton kirjanpidosta ja
tilinpäätösten valmistamisesta. Hallitus laatii liiton
taloussäännön, jonka vuosikokous vahvistaa.

8. Edustaa liittoa ilman eri valtuutusta sekä valvoa liiton oikeutta
oikeudenkäynneissä ja muissa asioissa.

9. Pitää yhteyttä erityisesti jäseniinsä sekä muihin
ammattijärjestöihin kotimaassa ja ulkomailla.

10. Kokoontua heti toimikautensa alussa.

11. Nimetä keskuudestaan työvaliokunnan ja muut eri tehtäviä varten
tarvittavat työryhmät tai toimielimet.

12. Asettaa tarvittaessa vapaan sivistystyön jaoston.

13. Valita keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, tiedottajan
ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

14. Ottaa liiton palvelukseen toimihenkilöitä ja vapauttaa heidät
tehtävistään.

18 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
sihteeri aina kaksi yhdessä.

19 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen
maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi liiton kokouksessa ja
muutosta on kannattanut vähintään 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

20 § Taloussäännön muuttaminen

Taloussääntöä voidaan muuttaa, jos asia on kokouskutsussa olleen
maininnan jälkeen otettu käsiteltäväksi liiton kokouksessa ja
muutosta kannattaa enemmistö annetuista äänistä.

21 § Liiton purkaminen

Päätös liiton purkamisesta on tehtävä liiton kahden kokouksen
yhtäpitävällä päätöksellä. Molemmissa kokouksissa on päätökseen
saatava 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Kokousten väliajan tulee
olla vähintään kaksi kuukautta. Liiton purkautuessa käytetään sen
omaisuus, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, sillä
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tavoin kuin viimeisessä purkautumisesta päättävässä liiton
kokouksessa on päätetty sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen
edistämiseen.

22 § Sääntöjen soveltaminen

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.


