SÄÄNNÖT
1 Tarkoitus
Yhdistyksen nimi on SKO – Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat ry, SKO – Lärarna vid
högskolor och andra stadiet i Finland rf. Nimestä voidaan käyttää myös lyhennettä SKO. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.
Liiton tarkoituksena on vaikuttaa ammatillisen toisen ja korkea-asteen koulutuksen sisällön ja aseman kehittämiseen sekä toimia jäsentensä etujen valvojana, hyvinvoinnin tukijana sekä eri toimialojen koulutuksen ja tutkimuksen kehittäjänä.
Liitto tekee esityksiä, aloitteita, antaa lausuntoja, tiedottaa, järjestää kokouksia ja koulutusta sekä
pitää yhteyttä muihin järjestöihin. Lisäksi liitto voi perustaa rahastoja.
Alueellisesta toiminnasta vastaavat liiton hallituksen jäseniksi hyväksymät ja rekisteröidyt jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistykset laativat sääntönsä liiton hallituksen hyväksymien mallisääntöjen pohjalta. Senioriyhdistys laatii omat sääntönsä.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä ammatillisella toisella ja korkea-asteella toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistyksiksi.
Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä opetusalalla toimivia jäsenkelpoisia yksityisiä henkilöitä.
Jäsenen jäädessä eläkkeelle, tulee hänen erota liitosta tai hallitus voi erottaa eläköityneen jäsenen.
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä myös rekisteröity yhdistys, joka toimii eläkkeellä olevien, liiton
tarkoituksen mukaisilla aloilla ammatillisella toisella ja korkea-asteella työskennelleiden henkilöiden
etujärjestönä. Tästä yhdistyksestä käytetään nimitystä senioriyhdistys.
Senioriyhdistyksellä ja liiton kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta.
Liiton jäsenten tulee toimia järjestön sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa valtuuskunnan ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan edistämään liiton tarkoitusperiä.
Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.
3 Jäsenmaksu
Liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten on suoritettava liitolle valtuuskunnan määräämä jäsenmaksu ja mahdollinen ylimääräinen jäsenmaksu.
Jäsenyhdistyksen ja liiton henkilöjäsenen jäsenmaksu määräytyy valtuuskunnan kokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena henkilöjäsenen ennakonpidätyksen alaisesta kokonaisansiosta. Ne jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ja liiton henkilöjäsenet, joilla ei ole ansiotuloja maksavat valtuuskunnan syyskokouksen päättämän euromääräisen jäsenmaksun.
Jäsenmaksuvelvollisuutta ei ole jäsenyhdistyksillä, senioriyhdistyksellä eikä liiton kunniajäsenillä.
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4 Päätösvalta ja hallinto
Liiton toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskunta käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja sen
päätökset toimeenpanee hallitus.
Liittyminen
Liiton hallitus hyväksyy jäsenet.
Eroaminen
Jos jäsen haluaa erota liitosta, siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjaan.
Erottaminen
Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusta tai muuten rikkoo näitä sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä. Lisäksi liiton hallitus voi erottaa liiton henkilöjäsenen, joka on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta kuukaudelta.
5 Valtuuskunta
Vaalipiirikokous nimeää vaalipiirinsä edustajat valtuuskuntaan siten kuin valtuuskunnan hyväksymässä vaali- ja menettelytapaohjeessa määrätään.
Liiton valtuuskunnan toimikausi kestää neljä vuotta. Liiton valtuuskuntaan valitaan kaksikymmentäviisi (25) varsinaista ja neljätoista (14) varajäsentä.
Toimikausi alkaa valtuuskunnan kevätkokouksen päättyessä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan
ensimmäisessä kokouksessaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Aloitekäytäntö
Jäsenyhdistys tai liiton henkilöjäsen voivat saada asiansa ja aloitteensa käsiteltäväksi, kun se on esitetty perusteluineen hallitukselle kirjallisesti elokuun loppuun mennessä käsiteltäväksi valtuuskunnan syyskokouksessa.
Päätösvaltaisuus
Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kaksitoista (12) valtuuskunnan jäsentä on läsnä.
Kokoukset
Valtuuskunta kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen kokoukseen kahdesta vuodessa, huhtitoukokuussa kevätkokoukseen ja loka-marraskuussa syyskokoukseen, sekä tarpeen mukaan ylimääräiseen kokoukseen.
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Ylimääräinen valtuuskunnan kokous on kutsuttava koolle, jos sitä ilmoittamaansa asiaa varten vaatii
kirjallisesti (8) valtuuskunnan jäsentä liiton hallitukselta.
Mikäli liiton tilintarkastajilla on erityistä huomauttamista liiton tileistä tai hallinnosta, on heillä oikeus pyytää liiton hallitusta kutsumaan koolle ylimääräinen valtuuskunnan kokous. Tätä koskeva
pyyntö on tehtävä kirjallisesti.
Kokouskutsu
Valtuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen kokoukseen kutsukirjeellä vähintään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta, ja ylimääräiseen kokoukseen samalla tavoin, mutta vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta. Kutsukirje voidaan lähettää myös sähköisesti.
Päätösvalta
Päätösvaltaa valtuuskunnan kokouksessa käyttävät valtuuskunnan jäsenet. Heillä kullakin on yksi
ääni.
Valtuuskunnan kevätkokouksessa
1. esitetään liiton hallituksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Valtuuskunnan syyskokouksessa
1. päätetään hallituksen esittämistä liiton toiminnan yleisistä periaatteista ja kokoukseen esitetyistä jäsenaloitteista
2. määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus, maksuaika ja -tapa
3. päätetään valtuuskunnan jäsenten, liiton hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
sekä kulujen korvaamisen periaatteista
4. vahvistetaan talous- ja vuosisuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja/t ja hallituksen varsinaiset jäsenet
erovuoroisten tilalle sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
6. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä näille varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä
7. päätetään liiton hallituksen esityksestä kunniajäsenistä, joiksi voidaan kutsua liiton toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistuneita tai liiton tarkoituksen mukaisilla aloilla työskennelleitä ammatillista koulutusta huomattavasti edistäneitä kansalaisia
8. päätetään tarvittaessa liiton sääntöjen muuttamisesta
9. tehdään tarvittaessa päätös liiton sääntöjen muuttamisesta

SÄÄNNÖT
6 Hallitus
Jäsenet
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi tai kaksi (1-2) varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä. Kullekin liiton hallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtaisen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja/t valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Liiton puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hallituksen varapuheenjohtaja/t. Liiton hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten, että
heistä on puolet erovuoroisia vuoden välein.
Tehtävät
Hallituksen tulee hoitaa liiton asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja liiton sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.
5.

edustaa liittoa,
kutsua koolle valtuuskunnan kokoukset sekä valmistella niille esitettävät asiat,
toimeenpanna valtuuskunnan päätökset,
vastata liiton taloudenhoidosta,
hyväksyä mallisäännöt jäsenyhdistyksille sekä antaa ohjeet paikallis- ja aluetoiminnan järjestämisestä,
6. tehdä valtuuskunnalle esitykset rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä,
7. ottaa ja erottaa liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja sopia heidän palkkauksensa,
8. asettaa avukseen liiton eri tehtäviä varten valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät sekä määrätä niiden tehtävät ja toimiajat,
9. huolehtia vuosikertomuksen laatimisesta sekä tilinpäätöksen laatimisesta ja tarkastuttamisesta § 7 edellyttämällä tavalla sekä
10. suorittaa muut liiton toiminnan edellyttämät tehtävät.
Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.
Kokoukset
Liiton hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään
neljä (4) liiton hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta ilmoittamaansa asiaa varten vaatii. Liiton hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
neljä (4) jäsentä on kokouksessa läsnä.
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7 Tilit
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille.
Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus vuosittain maaliskuun 15. päivään mennessä.
Liiton hallituksen on lähettävä tilintarkastuskertomus valtuuskunnan jäsenille kokouskutsun mukana.
8 Päätökset
Päätökset tehdään liiton toimielimissä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Sääntöjen muuttamista, liiton purkamista tai liiton omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa
asiassa tarvitaan vähintään ¾ annetuista äänistä.
9 Neuvoa-antava jäsenäänestys
Jos ilmenee asioita, jodien ratkaisu vaatii koko jäsenistön mielipiteen tuntemista, liiton hallitus voi
panna toimeen määräämässään asiassa, yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita lukuun ottamatta,
neuvoa-antavan jäsenäänestyksen vaali- ja menettelytapaohjeen mukaisesti.
10 Nimenkirjoitus
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä liiton hallituksen keskuudestaan määräämän jäsenen tai joku heistä hallituksen määräämän
toimihenkilön kanssa.
11 Lahjoitukset
Liitto on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia.
12 Purku ja varat
Jos liitto puretaan, liiton varat luovutetaan jollekin toiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle. Luovutuksen saajan tarkoitusperiin tulee kuulua ammatillisen koulutuksen kehittäminen.
Tästä päättää liiton viimeinen valtuuskunnan kokous.
13 Siirtymäsäännös
Sääntöjen 5. kohdan määräystä valtuuskunnan jäsenmäärästä ja määräystä valtuuskunnan päätösvaltaisuudesta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2024 aloittavan valtuuskunnan toimintaan.
Siihen saakka näiden kohtien osalta sovelletaan 18.4.2010 hyväksyttyjä sääntöjä.

