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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry on ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten yhteistyöelin. Yhdistyksen tarkoituksena on
tukea ja edistää ammatillisten ja valtakunnallisten erikoisoppilaitosten (jäljempänä oppilaitokset) pyrkimyksiä koulutustoimintansa kehittämisessä sekä valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• pyrkii vaikuttamaan ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä
muihin jäsentensä toimintaan liittyviin kysymyksiin pitämällä yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin ja alan työmarkkina- sekä
muihin järjestöihin
• antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja suosituksia jäsenilleen
ja opetusviranomaisille
• järjestää jäsenilleen kokouksia, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä opintomatkoja.
Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa.
3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka
ylläpitävät ammatillisia tai valtakunnallisia erikoisoppilaitoksia. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Myös muunlainen oikeuskelpoinen yhteisö voi hakea jäsenyyttä.
Yhdistyksen kokous hyväksyy jäsenen, mikäli katsoo tämän toiminnan olevan rinnastettavissa ammatillisten tai valtakunnallisten
erikoisoppilaitosten toimintaan.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
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4. Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa
kalenterivuodeksi kerrallaan.
Yhdistyksen syyskokouksessa pyritään valitsemaan vähintään neljä hallituksen jäsentä oppilaitosten rehtoreista ja nimetään näistä
puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja.
Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia voidaan kutsua
myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai kahden hallituksen jäsenen
kutsumana tarpeen vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai ensimmäinen varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Toiminnanjohtaja
Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, joka vastaa hallituksen toimeksiannosta yhdistyksen hallinnollisista juoksevista asioista.
Hallitus valitsee toiminnanjohtajan.
7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen on oikeutettu kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai toiminnanjohtaja
yksin.
8. Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
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9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähettämällä
kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi hallitukselta vaatii. Kokous
on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta
muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Yhdistyksen kokouksessa on jäsen oikeutettu käyttämään äänioikeuttaan vain, mikäli jäsen on suorittanut yhdistykselle erääntyneet
jäsenmaksunsa.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. valitaan hallituksen jäsenet, joista
nimetään puheenjohtaja
nimetään I ja II varapuheenjohtaja
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu;
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kaksikolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista
äänistä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kaksi
viikkoa ja joista ensimmäinen on yhdistyksen varsinainen kokous ja
vähintään kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
varat samaan tarkoitukseen.

