Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry

SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELET
Yhdistyksen nimi on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry ja ruotsiksi
Samhällsvetenskapernas Studenter i Finland rf. Lisäksi voidaan käyttää epävirallista
englanninkielistä nimeä Social Science Students in Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin
kaupunki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, ilmoitus- ja
pöytäkirjakielenä suomi.
Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi.

2§ TARKOITUS
Liiton tarkoituksena on toimia yhteiskunnallisen alan korkeakouluopiskelijoiden etu-, palvelu-,
yhteistoiminta- ja harrastusjärjestönä,
-

edistää yhteiskunnallisen alan korkeakouluopiskelijoiden ammatillisia pyrkimyksiä
sekä

-

edistää ja valvoa jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja työvoimapoliittisissa
kysymyksissä.

3§ TOIMINNAN LAATU
Liitto järjestää kokouksia, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ja koulutus-, sosiaali- ja
työvoimapoliittiseen sekä muita toimintaansa liittyviä tilaisuuksia ja juhlia. Liitto pitää yhteyttä
yhteiskuntatieteellisiin tiedekuntiin, opiskelijoiden tiedekunta- ja ainejärjestöihin, muihin
opiskelijajärjestöihin sekä koulutus-, sosiaali- ja työvoimapolitiikan päättäviin elimiin, harjoittaa
neuvonta-, valistus-, kulttuuri- ja alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä toimii muillakin
vastaavanlaisilla tavoilla jäsentensä hyväksi.
Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan
testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia sekä voi järjestää rahankeräyksiä.

4§ JÄSENET
1) Henkilöjäsenet
Liiton henkilöjäsenenä voi olla vain Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n perustutkintoa
opiskeleva jäsen. Liiton henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetut ry:n perustutkintoa opiskeleva jäsen, joka on hakenut liiton ja liiton jäsenjärjestön
jäsenyyttä. Henkilöjäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta päättää liittohallitus.
Henkilöjäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä yhdistyslain 13§:n mukaisesti. Näin
meneteltyään henkilöjäsen on vapaa jäsenyydestään seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.
Kun henkilö ei enää ole Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n perustutkintoa opiskeleva jäsen,
hän on velvollinen eroamaan yhdistyksestä.
Henkilöjäsenmaksun suuruudesta päättää liittokokous. Maksun perintätavasta päättää liittohallitus.
Jäsenen, joka ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan kyseisen vuoden loppuun mennessä,
katsotaan eronneeksi liiton jäsenyydestä seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä lukien.
2) Jäsenjärjestöt
Liiton jäsenjärjestöksi voidaan hyväksyä jokainen liiton jäsenjärjestöjaon mukainen rekisteröity
järjestö, joka sitoutuu käyttämään liittohallituksen hyväksymiä jäsenjärjestöjen mallisääntöjä sekä
noudattamaan toiminnassaan liiton tavoitteita. Jäseneksi haluavan jäsenjärjestön on ilmoitettava
kirjallisesti liittohallitukselle halustaan liittyä jäseneksi ja toimitettava sille sääntönsä.
Jäsenjärjestöksi hyväksymisestä ja jäsenjärjestön erottamisesta päättää liittohallitus.
Liittohallituksen on tehtävä jäsenjärjestön erottamisesta tai jäsenjärjestöksi hyväksymisestä päätös
vähintään 3/4 enemmistöllä. Jäsenjärjestön, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä
yhdistyslain 13§ mukaisesti. Näin meneteltyään jäsenjärjestö on vapaa jäsenyydestään kuluvan
vuoden lopusta lukien.
Jäsenjärjestö suorittaa liitolle vuosittain liittohallituksen määräämän jäsenjärjestön jäsenmaksun.
Jos jäsenjärjestö ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluessa eräpäivästä lukien,
voi liittohallitus katsoa sen eronneeksi liitosta.

5§ LIITON TOIMIELIMET
Liiton toimielimiä ovat liittokokous ja liittohallitus. Näiden elinten kokouksissa noudatetaan yleistä
kokouskäytäntöä,
ellei
yhdistyslaista,
näistä
säännöistä
tai
hyväksytystä
menettelytapajärjestyksestä tai johtosäännöstä muuta johdu.
Päätösvaltaa käyttää liittokokous. Toimeenpanovalta on liittohallituksella.

6§ LIITTOKOKOUSTEN AIKA JA KOOLLEKUTSUMINEN
1) Varsinainen liittokokous
Varsinainen liittokokous on pidettävä vuosittain marras-joulukuussa.
2) Ylimääräiset liittokokoukset
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, milloin liittokokous itse, tai liittohallitus niin päättää tai kun
vähintään kolme (3) liiton jäsenjärjestöä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten
liittohallitukselta pyytää.
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun kokousta on
asianmukaisesti pyydetty.
3) Kokouskutsu
Liittokokousten tarkemman ajan ja paikan määrää liittohallitus. Kokouskutsu on julkaistava liiton
internet-sivuilla sekä toimitettava jäsenjärjestöille järjestön ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

7§ LIITTOKOKOUSTEN OSANOTTAJAT JA ALOITEOIKEUS
1) Kokousedustajat ja äänivalta
Liittokokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenjärjestön liittokokousedustajalla yksi (1) ääni.
Jäsenjärjestöjen tulee ilmoittaa liittokokousedustajansa liittohallitukselle viimeistään yhtä (1) viikkoa
ennen liittokokousta. Jäsenjärjestön hallitukset valitsevat liittokokousedustajansa, joiden on oltava
liiton ja kyseisen jäsenjärjestön henkilöjäseniä.
Liittokokousedustajien määrä jäsenjärjestöittäin määräytyy siten, että jokaista alkavaa 125:tä liiton
jäsenrekisteriin merkittyä kyseisellä paikkakunnalla opiskelevaa henkilöjäsentä kohden
jäsenjärjestö saa yhden (1) edustajan liittokokoukseen. Liittohallituksen on 15.10. mennessä
ilmoitettava jäsenjärjestöille niiden jäsenmäärät 30.9. tilanteen mukaan sekä ilmoitettava myös
kunkin jäsenjärjestön liittokokousedustajien määrä.

Liittokokousedustajalle voidaan valtakirjassa nimetä yksi (1) varaedustaja, joka hänen kokouksesta
poissa ollessaan toimii liittokokousedustajana.
Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
2) Päätöksenteko
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin
määrätä. Liittokokouksessa noudatetaan vakiintunutta kokouskäytäntöä ja liittokokouksessa
erikseen päätettävää menettelytapajärjestystä.
Liittohallituksen muiden varsinaisten jäsenten vaali toimitetaan suhteellisena vaalina yhdistyslain
29§ 3 mom. 3 kohdan mukaisesti.
3) Läsnäolo- ja puheoikeus
Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on henkilöjäsenten lisäksi liiton toimihenkilöillä, sekä
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toimihenkilöillä.
Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

4) Aloiteoikeus
Oikeus aloitteiden tekemiseen on liiton henkilöjäsenillä, jäsenjärjestöillä ja liittohallituksella.
Aloitteet on jätettävä liittohallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Liittohallitus
antaa aloitteista lausuntonsa, jotka kokousedustajat saavat muun kokousmateriaalin mukana.

8§ LIITTOKOKOUSTEN ASIAT
1) Varsinainen liittokokous
Varsinaisessa liittokokouksessa

-

asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat,

-

käsitellään liiton tilinpäätös ja toimintakertomus sekä liittohallituksen toimintakertomus
edelliseltä vuodelta,

-

vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään toiminnantarkastajien lausunnon perusteella tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

-

vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle,

-

päätetään henkilöjäsenmaksujen suuruudesta,

-

valitaan liittohallituksen puheenjohtaja,

-

valitaan liittohallituksen 8-12 varsinaista jäsentä,

-

valitaan liittohallituksen 0-6 varajäsentä,

-

valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja
varatoiminnantarkastaja,

-

käsitellään mahdolliset aloitteet sekä

-

käsitellään mahdolliset liittokokouksen julkilausumat ja kannanotot.

ja

hänelle

yksi

(1)

henkilökohtainen

Näiden asioiden lisäksi varsinainen liittokokous voi päättää liittohallituksen, henkilöjäsenten tai
jäsenjärjestöjen sille esittämistä muista asioista, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen
huomioonottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

2) Ylimääräinen liittokokous
Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten se on koolle kutsuttu, sekä
ne liittohallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, ottaen huomioon
yhdistyslain 24§:n määräykset. Ylimääräisessä liittokokouksessa on voimassa edellisen
varsinaisen liittokokouksen äänimäärä.
3) Etäosallistuminen
Jäsenjärjestöjen liittokokousedustajilla sekä liiton henkilöjäsenillä on etäosallistumismahdollisuus
liittokokouksiin. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen muodosta
päättää
liittohallitus
tapauskohtaisesti.
Kokouskutsussa
on
oltava
maininta
etäosallistumismahdollisuudesta.

9§ LIITTOHALLITUS
1) Jäsenet
Liittohallitukseen kuuluu liittokokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi, ja 8 - 12 liittokokouksessa valittua muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6
liittokokouksessa heille valittua varajäsentä. Liittohallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa
keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan liiton varapuheenjohtajaksi. Liittohallituksen
jäsenten ja varajäsenten tulee olla Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n perustutkintoa
opiskelevia jäseniä. Liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten tulisi edustaa mahdollisimman
kattavasti eri yhteiskuntatieteellisen alan tiedekuntia.
Liittohallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia neuvottelukuntia, toimikuntia tai vastaavia
määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.
2) Toimikausi
Liittohallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
3) Kokoukset
Liittohallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään
puolet liittohallituksen jäsenistä sitä vaatii. Liittohallitus päättää itse toimikautensa alussa
koollekutsumistavastaan.
4) Päätösvaltaisuus
Liittohallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi suljetussa lippuäänestyksessä
arpa.
5) Läsnäolo- ja puheoikeus
Liiton toimihenkilöillä ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toimihenkilöillä on läsnäolo- ja
puheoikeus liittohallituksen kokouksissa. Toimihenkilöitä voidaan pyytää poistumaan kokouksesta,
mikäli liittohallitus katsoo käsiteltävän asian luonteen sitä vaativan. Liittohallitus voi myöntää
läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin henkilöille.

6) Liittohallituksen tehtävät
Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt ja yhdistyslaki muuten edellyttävät:
-

edustaa liittoa ja toimia liiton tarkoitusten edistämiseksi,

-

johtaa liiton toimintaa liittokokousten päätösten mukaisesti,

-

valmistella liittokokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,

-

tehdä esitys Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n edustajiksi ja varaedustajiksi Akavan
opiskelijavaltuuskunta AOVA:an,

-

päättää taloudellisista seikoista ja vastata omaisuuden hoidosta,

-

vahvistaa jäsenjärjestöjen mallisäännöt ja näiden sääntöjen muutokset,

-

hyväksyä ja erottaa henkilöjäsenet,

-

hyväksyä ja erottaa jäsenjärjestöt,

-

vahvistaa liiton johtosääntö,

-

valita ja irtisanoa liiton toimihenkilöt,

-

ylläpitää jäsenluetteloa,

-

päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

7) Nimenkirjoittajat
Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liiton sihteeri, aina kaksi
yhdessä.
8) Toiminta- ja tilivuosi
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Liittohallituksen on jätettävä toiminnantarkastusasiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään 31.3. ja
ne on palautettava liittohallitukselle viimeistään 14.4. Puheenjohtajan ja toisen liittohallituksen
jäsenen tulee olla läsnä toiminnantarkastuksessa.
10§ LIITON LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT
Liiton luottamustehtäviin voidaan valita vain liiton henkilöjäseniä, toimihenkilöiksi muitakin.
Liiton puheenjohtajan tulee valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen sekä liittokokouksen ja
liiton johdon päätösten mukaisesti.

Liiton toimihenkilöt valitsee ja irtisanoo liittohallitus. Toimihenkilöt ovat vastuussa liittohallitukselle.
He hoitavat tehtäviään liittohallituksen vahvistaman johtosäännön mukaisesti. Mikäli toimihenkilöksi
valitaan liittohallituksen jäsen, on hänen erottava luottamustoimestaan työsuhteen ajaksi.

11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA LIITON PURKAMINEN
Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta voidaan ottaa esille
liittokokouksessa tai ylimääräisessä liittokokouksessa, jos se on kokouskutsussa mainittu.
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos se saa liittokokouksessa
puolelleen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Liitto katsotaan purkautuneeksi,
jos ehdotus liiton purkamisesta saa kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon välein
pidettävässä liittokokouksessa puolelleen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jos
liitto purkautuu, on liiton varat luovutettava Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:lle tai käytettävä
viimeisen purkamisesta päättäneen liittokokouksen määräämällä tavalla liiton tarkoituksen
edistämiseen.
Näiden sääntöjen lisäksi liiton toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yleistä
kokouskäytäntöä.
Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

