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Säännöt
1§
Yhdistyksen nimi on Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto - Universitetens och
forskningssektorns personalförbund YHL ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.
Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistys toimii Suomen yliopistojen korkeakoulujen, oppilaitosten ja opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonalan virastojen henkilöstöyhdistysten tukijärjestönä ja yhdyssiteenä. Yhdistys on
yleishyödyllinen ja voittoa tuottamaton tukiyhdistys. Se antaa jäsenyhdistyksilleen tukea
toimintaan, erityisesti koulutus- ja virkistystoimintaan.
Yhdistys voi myöntää jäsenyhdistysten henkilöjäsenille hakemuksesta koulutustukea
ammatillisesta täydennyskoulutuksesta tai tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuneisiin
kustannuksiin sekä tutkintostipendejä valmistuneille.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, järjestää arpajaisia ja
rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta. Luvanvaraista
toimintaansa varten yhdistys hankkii lainsäädännön edellyttämän luvan. Yhdistys voi perustaa
rahastoja toimintansa edistämiseksi.
3§
Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä hallitukselle. Hakemukseen on liitettävä
hakijayhdistyksen säännöt ja ilmoitus jäsenmäärästä. Jos hakijayhdistyksen säännöt eivät ole
ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa, hallitus voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi.
Päätöksestä on annettava kirjallinen tieto yhdistykselle.
4§
Jäsenyhdistysten tulee noudattaa näihin sääntöihin perustuvia yhdistyksen kokouksen ja
hallituksen päätöksiä.
Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on ilmoittaa vuosittain tammikuussa yhdistykselle tarvittavat
tiedot tuen maksamista varten. Jäsenyhdistyksen tulee myös viipymättä ilmoittaa yhdistykselle
jäsenyhdistyksen sääntöjä, jäsenistöä, toimihenkilöitä ja postiosoitetta koskevista muutoksista sekä
lähettää yhdistykselle toimintasuunnitelmansa ja toimintakertomuksensa.
5§
Jäsenyhdistyksen, joka on päättänyt erota yhdistyksen jäsenyydestä tai lakkauttaa toimintansa,
tulee ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittaa erosta yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirjaan. Eroilmoituksen tulee perustua
jäsenyhdistyksen kokouksen päätökseen, josta on esitettävä pöytäkirjanote.
Jos jäsenyhdistys jättää täyttämättä velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa huomattavasti yhdistyksen toimintaa, voi hallitus
erottaa sen yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsenyhdistys voi 30 päivän kuluessa tiedon saamisesta
valittaa erottamispäätöksestä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, jonka tulee saattaa
erottamispäätös yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen.
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6§
Päätösvalta yhdistyksen asioissa on yhdistyksen kokouksella. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen
toimintaa johtaa hallitus.
7§
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain syys-marraskuussa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään 1/10 jäsenyhdistyksistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta
vaatii. Kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus. Jäsenyhdistysten vaatima yhdistyksen kokous on
kutsuttava koolle 60 päivän kuluessa siitä, kun vaatimus on kirjallisesti tehty.
8§
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat. Edustajan
tulee olla jäsenyhdistyksen varsinainen jäsen. Liiton hallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia
kokousedustajana.
Kullakin jäsenyhdistyksellä on yksi (1) kokousedustaja, jolla on yksi (1) ääni jokaista alkavaa 100
henkilöjäsentä kohti. Jäsenmäärä on jäsenmaksunsa maksaneiden varsinaisten jäsenten
kokonaislukumäärä edellisen kalenterivuoden lopussa. Millään jäsenyhdistyksellä ei kuitenkaan
saa olla enempää kuin 40 % läsnä olevista äänistä.
Hakijayhdistys, joka liittyy jäseneksi liittoon, saa äänimäärät saman laskutavan mukaisesti.
Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava edustajansa ja varaedustajiensa nimet yhdistykselle viimeistään
14 päivää ennen kokousta. Hallitus ilmoittaa käytettävissä olevan äänimäärän jäsenyhdistyksille
kaksi (2) kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.
9§
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenyhdistykselle sähköpostitse sen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen.
Yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen kutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ja ylimääräiseen
kokoukseen vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsuun on liitettävä
jäsenyhdistysten tekemät esitykset varustettuna yhdistyksen hallituksen lausunnolla.
Muu asia voidaan ottaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain siten, että
hallitus tekee siitä kokouksen alussa esityksen ja että erimielisyyden sattuessa vähintään (3/4)
kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista edustajista sitä kannattaa. Yhdistyslain 24 §:ssä
mainituista asioista ei kuitenkaan voida päättää, ellei niistä ole kokouskutsussa mainittu.
Jäsenyhdistyksen on tehtävä kirjallinen esitys asiasta, jonka haluaa ottaa käsiteltäväksi
varsinaisessa kokouksessa, yhdistyksen hallitukselle kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana. Yhdistyksen hallitukselle on ilmoitettava asiasta seitsemän (7) päivää ennen
kokousta.
10 §
Yhdistyksen kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista tai heidän
estyneinä ollessaan hallituksen iältään vanhin läsnä oleva jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous
toteaa laillisuutensa ja päätösvaltaisuutensa ja valitsee itselleen puheenjohtajan.
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11 §
Varsinaisen yhdistyksen kokouksen tehtävänä on:
• käsitellä hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
• käsitellä hallituksen laatima toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
• päättää jäsenmaksusta
• käsitellä tilinpäätös ja hallituksen kertomus yhdistyksen tileistä edelliseltä kalenterivuodelta
sekä käsitellä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot
• päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
• päättää ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta
• valita yhdistyksen puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi (2) vuotta.
• valita hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, joiden toimikausi on kaksi (2)
vuotta.
• valita tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varahenkilöt, joiden toimikausi on yksi
(1) kalenterivuosi.
• päättää muista kokouskutsussa mainituista ja 9 § 4 ja 5 momentin mukaan käsiteltäväksi
tulevista asioista.
12 §
Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin. Jos joku äänioikeutetuista
ennen äänestyksen toimeenpanoa vaatii suljettua äänestystä ja sitä on kannatettu, äänestys
toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan kanta, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaalissa ratkaisee arpa.
13 §
Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja 10-20 hallituksen jäsentä, jotka pyritään
valitsemaan siten, että jokaisesta jäsenyhdistyksestä valitaan 1 hallituksen jäsen. Hallituksen
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen samasta jäsenyhdistyksestä.
Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava jäsenyhdistyksen varsinaisia jäseniä. Mikäli tämä
edellytys lakkaa, asianomaisen on erottava hallituksesta.
Hallituksen pitää mahdollisimman pian yhdistyksen kokouksen jälkeen valita keskuudestaan 2-3
varapuheenjohtajaa, jotka yhdessä puheenjohtajan kanssa muodostavat työvaliokunnan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen,
kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys hallituksessa on avoin. Vaalit toimitetaan
suljettuna lippuäänestyksenä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kanta, vaalissa
ratkaisee arpa.
14 §
Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja
yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on mm:
• edustaa yhdistystä
• päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenyydestä erottamisesta
• pitää jäsenluetteloa jäsenyhdistyksistä
• kutsua koolle yhdistyksen kokous ja valmistella sille esitettävät asiat
• panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset
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•
•
•

valmistaa ehdotus yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
hoitaa huolellisesti ja taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia
että tilinpäätös tehdään määräaikana
ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa sekä vahvistaa
heidän palkkionsa ja tehdä tarpeelliset toimet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

15 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat tulee jättää tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maaliskuun 31. päivään
mennessä.
16 §
Tilintarkastajan on tarkastettava yhdistyksen hallinto, tilit ja varat. Tarkastuksestaan hänen on
annettava hallitukselle huhtikuun 30. päivään mennessä kirjallinen kertomus, joka sisältää
mahdolliset muistutukset ja huomautukset sekä lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan
edellyttämässä laajuudessa sekä annettava hallitukselle tarkastuksestaan kirjallinen
toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävää yhdistyksen kokousta varten.
17 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, sihteeri ja
hallituksen kulloinkin erikseen määräämät henkilöt kaksi yhdessä.
18 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä, ja tällöin
vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen
osallistuneista edustajista.
19 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

