
Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry SÄÄNNÖT 
 
 
NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 
 

1 § 
 
Yhdistyksen nimi on POHJOIS-KARJALAN AMMATILLISET OPETTAJAT 

RY. 
 
Yhdistyksen kotipaikka on JOENSUU. 
 
ja sen toiminta-alueena on POHJOIS-KARJALA. 
 
Yhdistys kuuluu jäsenenä AMMATILLISET OPETTAJAT AO RY – 

YRKESUNDERVISARNA AO RF.   
 

   
OAJ:N POHJOIS-KARJALAN ALUEYHDISTYS RY. 

 
 

2 § 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
 

1. jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen 
aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi, 

2. jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien 
kehittämiseksi, 

3. kasvatus- ja opetusalan kehittämiseksi, 
4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien 

keskuudessa, 
5. jäsentensä henkisen ja fyysisen kunnon kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi, 
6. kasvatus- ja opetusalalla toimivien ammattitaidon kehittämiseksi, 
7. yhteyden ylläpitämiseksi kotimaisiin ja ulkomaisiin opettaja- ja ammattiyhdistyksiin. 

 
 

3 § 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

1. valvoo ja hoitaa paikallisessa neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoiminnassa 
jäsentensä etuja, 

2. tukee jäsenistön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa, 
3. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, 
4. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia ja 

järjestökoulutustilaisuuksia, 
5. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenille ja julkisille tiedotusvälineille, 
6. voi toimittaa ja levittää ammattiyhdistystoimintaa sekä kasvatus- ja opetustointa 

käsitteleviä julkaisuja, 
7. voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja ja retkiä, 



8. kantaa jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä hankkia toimintaansa varten 
kiinteätä omaisuutta. 

 
Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan. 

 
 
JÄSENET 
 

4 § 
 
Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella ammatillisessa koulutuksessa 
opetus- ja kasvatustyötä tekevä henkilö.  

 
 

5 § 
 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. 
 
Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla 
valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä 
valituskirjelmän mainitussa ajassa hallitukselle. 
 
Yhdistyksen tulee pitää jäsenistään jäsenluetteloa. 
 
 

6 § 
 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti 
yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat ilmoitusta seuraavan jäsenmaksun 
perintäkauden päättyessä. 
 
 

7 § 
 

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mikä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi 
voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan 
huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia. 
 
Jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen 
toiminta-alueella muusta kuin työttömäksi työnhakijaksi jäämisen vuoksi pysyvästi päättyy. 
 
Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen 
varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa 
erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa 
hallitukselle. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys 
voi katsoa jäsenen eronneeksi. 
 
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. 



8 § 
 
Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai 
hänet katsotaan eronneeksi. 
 
Eläkkeelle siirtyneellä yhdistyksen entisellä jäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
yhdistyksen kokouksissa. 
 
 

9 § 
 
Jäsen suorittaa yhdistykselle yhdistyksen syyskokouksen määräämän kalenterikuukausittain 
määräytyvän jäsenmaksun. Jäsenmaksua määrättäessä tulee ottaa huomioon myös 
yhdistyksen velvollisuus suorittaa 1 §:ssä mainittujen yhdistysten jäsenmaksut. 
 
Varsinainen jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen syyskokouksen päätöksen mukaisesti 
prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Niiden 
jäsenten osalta, joilla ei ole ansiotuloja, käytetään maksuperusteena syyskokouksen 
päättämää euromäärää. 
 
Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen 
päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun. 
 
 

10 § 
 
Yhdistys suorittaa 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden jäsenilleen päättämät jäsenmaksut. 
 
 
EDUSTUS MUISSA YHDISTYKSISSÄ 
 

11 § 
 
Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 §:n 3 momentissa mainittujen yhdistysten kokouksiin 
niiden sääntöjen mukaan määräytyvä määrä edustajia. 
 
 
HALLINTO 
 

12 § 
 
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus. 
 
 

13 § 
 
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa.  
 
Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous helmi-maaliskuussa ja 
syyskokous syys-lokakuussa. 
 
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. 



14 § 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat: 
 
I   Kokouksen järjestäytyminen 
 
 
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.                                   
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4.  Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 
 
 
II   Varsinaiset kokousasiat 
  
5.  Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta. 
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien 

lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden 
myöntämisestä.  

7.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
 

15 § 
 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat: 
 
I  Kokouksen järjestäytyminen 
 
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
 
II  Varsinaiset kokousasiat 
 
5.  Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja 

matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi 
kalenterivuodeksi. 

7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi 
kalenterivuodeksi. 

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
10. Valitaan hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset 

varajäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.  
11.  Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 §:n 3 ja 4 momentissa mainittujen yhdistysten 

kokouksiin.  
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa 

tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.  
13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16 §:n 

määräysten rajoissa.  
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 



 
 

16 § 
 
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
 
Kutsu toimitetaan jäsenille vähintään 10 päivää ennen kokousta sähköpostin kautta. 
Lisäksi kutsu esitetään yhdistyksen ilmoitustaululla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen 
kokoukseen toimitetaan samalla tavalla mutta vähintään 5 päivää ennen kokousta. 
 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa 
kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti halli tukselle 
vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 
 
Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka 
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen 
kokous. 
 

17 § 
 
Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 8 jäsentä. Jokaisella jäsenellä 
puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 
 
Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä ja 
varajäsenistä puolet eroaa vuosittain. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden määrää arpa. 
 
 

18 § 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. 
 
Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 
puolet jäsenistä on paikalla. 
 
Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta 
ja otettava huomioon ammatillisen opetuksen ja kasvatuksen eri alojen asiantuntemus. 
 
 

19 § 
 
Hallituksen tehtävänä on 
 
1. johtaa yhdistyksen toimintaa, 
2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista, 
3. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä 1 §:ssä mainittujen järjestöjen 

päätökset, 
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle  

yhdistyksen kokoukset, 



5. hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen tai katsoa hänet eronneeksi, 
6.  ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talous- 
 arvion puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa, 
7. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat, 
8. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa,  
9. huolehtia yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilien laatimisesta sekä tilien  

tarkastuttamisesta, 
10. antaa 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden pyytämät tiedot, 
11. huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta,  
12.  suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.   
 
Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 
 
 
NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 

20 § 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä 
yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa. 
 
 
JÄSENÄÄNESTYS 
 

21 § 
 
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen. 
 
 
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 
 

22 § 
 
Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on 
kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. 
 
Kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet 
annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, johon 
kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 
 
 

23 § 
 
Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen 
jäsen. Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti, ellei hän sitä 
ennen eroa tai tule erotetuksi tai häntä sääntöjen 7 §:n nojalla voida katsoa eronneeksi 
yhdistyksen jäsenyydestä. 
 
Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään opetusalan 
ulkopuolelle tai kunnanhallinnon tahi valtionhallinnon palvelukseen, hän ei voi tällöin hoitaa 
yhdistyksen luottamustehtäviä. 



24 § 
 
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. 
Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa 
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. 
 

25 § 
 
Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, 
Undervisningssektorns Fackorganisation ry:n sekä 1 §:ssä mainittujen yhdistysten sääntöjä 
ja ohjeita. 
 
              26 § 
 
 
Yhdistyksen kieli on suomi. 
 
 

27 § 
 
Yhdistyksen toiminta-alueen kuhunkin oppilaitosyksikköön valitaan yhteyshenkilö yksikössä 
toimivien jäsenten keskuudesta. Yhteyshenkilön valinnan vahvistaa hallitus yksikön jäseniä 
kuultuaan. 
 
 
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 
 

28 § 
 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. 
 

29 § 
 
Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä 
pykälässä määrätty. 
 

30 § 
 
Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä yhdistyksen 
hallitus sekä yhdistyksen jäsen. 
 

31 § 
 
Yhdistyksen purkautuessa on sen varat, sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu, 
käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. 
Varojen käyttämisestä on tarkemmin päätettävä samassa kokouksessa, jossa 
purkamispäätös tehdään. 


