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Nämä säännöt on hyväksytty liiton 21. liittokokouksessa Lahdessa.  

Säännöt otettiin liittokokouksen päätöksellä käyttöön 21.11.2016.  

 

I LUKU 

 

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, ruotsiksi Finlands studerandekårers 

förbund - SAMOK rf. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan 

Liitoksi. 

 

2 § 

Liiton tarkoituksena on 

 

-       toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisena etujärjestönä sekä 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden muodostamien opiskelijakuntien keskusjärjestönä 

-       edistää ja valvoa ammattikorkeakouluopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia erityisesti 

koulutus- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto järjestää kokouksia, seminaareja, koulutus- ja 

keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja kustannustoimintaa. 

 

3 § 

Liiton jäsenten hyväksymisestä päättää hallitus. Hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi 

ammattikorkeakoululain mukaisen opiskelijakunnan tai tähän rinnastettavan muun kuin 

ammattikorkeakoululain alaisuudessa toimivan ammattikorkeakoulutusta antavan oppilaitoksen 

yhdistyksenä rekisteröidyn tai julkisen viranomaisen muulla tavoin vahvistamien perussääntöjen nojalla 

toimivan oikeuskelpoisen yhteisön. 

 

Liiton hyväksytyistä varsinaisista jäsenistä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenjärjestö. 

 

Liittokokous voi kutsua Liiton kunniajäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on 

toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan edistänyt huomattavasti suomalaisten 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja Liiton pyrkimyksiä tai asemaa. Tullakseen hyväksytyksi 

kunniajäseneksi henkilön tai yhteisön on saatava liittokokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) 

annetuista äänistä. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja 

puheoikeus liittokokouksessa, ei kuitenkaan äänioikeutta. 

 

4 § 
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Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous-, pöytäkirja- ja sääntökielenä on suomi, mutta pöytäkirjaan 

voidaan liittää ruotsinkielisiä lausuntoja. 

 

II LUKU 

 

PÄÄTÄNTÄVALTA 
 

5 § 

Päätäntävaltaa Liitossa käyttää liittokokous. 

 

Jäsenjärjestöt voivat yksimielisinä päättää liittokokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätös 

on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja kunkin jäsenjärjestön on allekirjoitettava se. Kirjalliseen päätökseen 

sovelletaan muuten, mitä liittokokouksen pöytäkirjasta säädetään. 

 

Jäsenjärjestöt voivat käyttää muissa kuin yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa 

päätösvaltaansa ilman liittokokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa joko postitse tai 

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Erillisissä äänestystilaisuuksissa 

tapahtuvaa päätöksentekoa kutsutaan näissä säännöissä jäsenäänestykseksi. Jäsenäänestyksestä 

määrätään tarkemmin liittokokouksen hyväksymässä äänestys- ja vaalijärjestyksessä. 

 

5a § 

Jäsenjärjestöjen äänimäärät liittokokouksessa määräytyvät seuraavasti: yksi (1) ääni jokaista 

jäsenjärjestön alkavaa viittäsataa (500) maksettua henkilöjäsentä kohti. Äänioikeuden käyttämisen 

edellytyksenä on erääntyneen jäsenmaksun suorittaminen. 

 

Jäsenjärjestön edustaja voi käyttää liittokokouksessa yhdestä (1) neljään (4) ääntä jäsenjärjestön 

antaman valtakirjan mukaisesti jäsenjärjestön kokonaisäänimäärä huomioiden. Jokaisella edustajalla 

tulee olla valtakirja, joka on henkilökohtainen kutakin edustajaa varten, ja josta tulee ilmetä äänimäärä ja 

varaedustaja. Liittokokoukseen voi sääntöjen edellyttämällä tavalla ilmoitettu edustaja ilmoittautua 

koko liittokokouksen ajan. 

 

Hallitus voi liittokokouskohtaisesti erikseen päättää, että liittokokoukseen voi jäsenjärjestön näiden 

sääntöjen mukaisesti valtuuttama edustaja osallistua kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai 

muun teknisen apuvälineen avulla. Tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla 

tapahtuvaa osallistumista liittokokoukseen kutsutaan näissä säännöissä etäosallistumiseksi. Tehtäessä 

päätöksiä etäosallistumisen mahdollistavissa liittokokouksissa, sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi 

liittokokouksen hyväksymää äänestys- ja vaalijärjestystä. 

 

6 § 

Liittokokouksia ovat varsinainen liittokokous ja ylimääräinen liittokokous. Liittokokouksen kutsuu koolle 

Liiton hallitus. Kokouskutsuun on liitettävä kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten 

tarpeelliset asiakirjat. Jäsenjärjestöjen tulee vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ilmoittaa 

 

Lapinrinne 2 | 00180 HELSINKI 

www.samok.fi | Y-tunnus: 1056678-8 



 

 

 

21.11.2016 3 (7) 

 

 

Liiton hallitukselle, hallituksen kokouskutsussa määräämällä tavalla, liittokokoukseen valitsemiensa 

edustajien ja varaedustajien nimet sekä äänimäärät. 

 

7 § 

Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain loka- tai marraskuussa. Kokous pidetään Liiton hallituksen 

määräämässä paikassa ja sopivaksi katsomana ajankohtana. 

 

Kirjallinen kokouskutsu varsinaiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään 

kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Ennakkoilmoitus varsinaisen liittokokouksen 

tarkemmasta ajankohdasta on lähetettävä jäsenjärjestöille viimeistään elokuun loppuun mennessä. 

 

Hallitus kutsuu ylimääräisen liittokokouksen koolle ilmoittamansa asian käsittelyä varten tarvittaessa tai 

kun vähintään 1/10 Liiton äänioikeutetuista jäsenjärjestöistä tai vähintään kolme (3) äänioikeutettua 

jäsenjärjestöä sitä vaatii. Hallituksen on kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle myös mikäli 

äänioikeutettu jäsenjärjestö tai -järjestöt, joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on yli yksi 

kymmenesosa (1/10) Liiton jäsenjärjestöjen henkilöjäsenistä sitä vaatii. Perustellut vaatimukset on 

esitettävä hallitukselle kirjallisesti. 

 

Kirjallinen kokouskutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään neljätoista 

(14) päivää siitä, kun vaatimus on saapunut Liiton hallitukselle. Kokous on pidettävä viimeistään yhden 

(1) kuukauden kuluttua kokouskutsun lähettämisestä. 

 

Liittokokous voi määrätä pidettäväksi ylimääräisen liittokokouksen ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten päättämänään ajankohtana, ja tällöin kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään 

kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallituksen kutsuessa koolle ylimääräisen 

liittokokouksen kokouksen kokouskutsuaika ja -tapa ovat edellä mainitut. 

 

8 § 

Liiton puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä 

henkilö avaa liittokokouksen ja johtaa puhetta, kunnes kokoukselle on valittu puheenjohtajat. 

 

9 § 

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä toisin määrätä. 

 

Valittaessa Liiton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa on ehdokkaan saatava ehdoton äänten 

enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen 

äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Toisessa äänestyksessä enemmän ääniä saaneen 

katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa. 

 

Henkilövaaleissa käytetään muutoin suhteellista vaalitapaa, yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 3 kohdan 

mukaisesti, mikäli ehdolle asetettuja on useampia kuin valittavia. Henkilövaaleissa äänten mennessä 

tasan ratkaisee arpa. 
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Äänestys on suoritettava suljettua lippuäänestystä käyttäen, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) 

kokouksen äänivaltaisista liittokokousedustajista sitä pyytää. Henkilövaalit suoritetaan aina suljettuna 

lippuäänestyksenä. 

 

10 § 

Liittokokous vahvistaa Liiton toimintalinjat ja toiminnan taloudelliset puitteet, päättää Liiton sääntöjen 

ja ohjesääntöjen muuttamisesta sekä Liiton purkamisesta ja muista liittokokoukselle määritellyistä 

asioista. 

 

Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on: 

 

1.     hyväksyä Liiton toimintakertomus edellisen kalenterivuoden ajalta. 

 

2.     kuulla Liiton hallituksen kertomus toiminnastaan edellisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta. 

 

3.     käsitellä tilit sekä tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomukset, päättää tilinpäätöksen 

vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 

4.     päättää seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta ja maksuaikataulusta sekä jäsenmaksun 

viivästyskorosta. 

 

5.     päättää seuraavan vuoden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioiden 

suuruudesta. 

 

6.     vahvistaa Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

 

7.     valita seuraavaksi kalenterivuodeksi yksi (1) esteetön tilintarkastaja ja yksi (1) esteetön 

toiminnantarkastaja henkilökohtaisine varahenkilöineen. 

 

8.     valita Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi 

kalenterivuodeksi. 

 

9.     päättää muista Liiton hallituksen ja jäsenjärjestöjen sille esittämistä asioista.  

  

Jäsenjärjestöt saavat haluamansa asiat esityslistalle lähettämällä ne Liiton toimistoon syyskuun loppuun 

mennessä. Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, on kuitenkin keskustelun jälkeen siirrettävä 

seuraavaan kokoukseen, ellei kokous katso asiaa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiireelliseksi, 

kuitenkin ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

 

11 § 

Liittokokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja 

pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat. Päätöspöytäkirjan jäljennös on toimitettava jäsenten nähtäville. 

Liittokokouksesta voidaan tehdä tallenne, joka arkistoidaan. 
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12 § 

Liittokokouksessa ja liittokokouksen työryhmissä Liiton puheenjohtajalla ja hallituksen muilla jäsenillä 

sekä Liiton toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Liittokokous voi myöntää myös muille läsnäolo- ja 

puheoikeuden. 

 

III LUKU 

 

LIITON HALLITUS 
 

13 § 

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään 

seitsemän (7) muuta jäsentä.  Liiton hallituksen puheenjohtajasta käytetään nimitystä Liiton 

puheenjohtaja ja Liiton hallituksen varapuheenjohtajasta Liiton varapuheenjohtaja. 

 

14 § 

Hallituksen toimikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy saman vuoden joulukuun 31. päivänä. 

 

15 § 

Liiton hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Hallitus päättää toimikautensa alussa kokoontumis- ja koollekutsumista vastaan. Liiton hallituksen 

kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, on kutsuttava kokous koolle 

vähintään kahden (2) hallituksen jäsenen sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatiessa. 

Tällöin kokous on järjestettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta. 

 

Järjestäytymiskokouksesta säädetään erikseen hallitusohjesäännössä. 

 

16 § 

Liiton hallituksen työskentelystä määrätään Liiton hallitusohjesäännössä, jonka muuttamisesta päättää 

liittokokous. 

 

17 § 

Liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet saavat tehtävästään 

liittokokouksen päättämän palkkion ja korvauksen. 

 

IV LUKU 

 

TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT 
 

18 § 
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Liitolla voi olla liittokokouksen määrittämiä tai hallituksen erikseen nimittämiä työryhmiä ja toimikuntia. 

Työryhmät ja toimikunnat toimivat Liiton hallituksen tai liittokokouksen alaisina, asioita valmistelevina 

eliminä liittokokouksen linjausten ohjaamina. 

 

V LUKU 

 

TOIMIHENKILÖT 
 

19 § 

Toimihenkilöt valitsee Liiton hallitus. Toimihenkilöistä, heidän valitsemisestaan, tehtävistään ja 

asemastaan määrätään tarkemmin Liiton toimisto-ohjesäännössä, jonka muuttamisesta päättää 

liittokokous. 

 

VI LUKU 

 

TALOUS 
 

20 § 

Liiton toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä mahdollisesti saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla. 

Liitolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

irtainta ja kiinteää omaisuutta ja kerätä asianomaisella luvalla varoja toimintansa tukemiseksi. 

 

21 § 

Jäsenjärjestöt suorittavat varsinaisen liittokokouksen päättämän vuosittaisen jäsenmaksun 

jäsenmääriensä perusteella liittokokouksen päättämässä aikataulussa. Jäsenmaksu suoritetaan Liitolle 

jäsenjärjestön ammattikorkeakoulussa opiskelevien henkilöjäsenten määrän mukaisesti. 

 

22 § 

Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liitolla on taloudenhoidon ohjesääntö, jossa tarkemmin määrätään 

taloudenhoidosta huolehtivien elinten ja henkilöiden sekä tilintarkastajien velvollisuudet ja tehtävät 

sekä annetaan muut tarpeelliset Liiton talouden ja omaisuuden hoitoa koskevat ohjeet. 

 

VII LUKU 

 

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

23 § 

Liiton nimen kirjoittavat kaksi nimenkirjoittajaa yhdessä. Nimenkirjoittajia ovat Liiton puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja henkilöt, joilla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. 

 

24 § 
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Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle tai 

puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos ilmoitus 

tehdään ennen kuin seuraavan kalenterivuoden talousarvio on vahvistettu, jäsen on vapaa jäsenyydestä 

seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos ilmoitus tehdään myöhemmin, on jäsen vapaa vuoden kuluttua 

eroilmoituksesta ja velvollinen suorittamaan talousarvion mukaisen jäsenmaksun kyseiseltä ajalta. 

 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyslain (26.5.1989/503) 14 § ja 15 § määräämällä tavalla. Erottaminen tulee 

voimaan välittömästi. 

 

25 § 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta on hyväksytty, jos sen puolesta on 

kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahdenkymmenenyhden (21) vuorokauden väliajalla 

pidettävässä, liittokokouksessa kummassakin annettu vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä 

annetuista äänistä. 

 

Jos Liitto purkautuu, on sen varat käytettävä Liiton tarkoituksen mukaiseen toimintaan, mikäli varojen 

luovuttaja ei ole toisin määrännyt. Päätöksen varojen käytöstä tekee jälkimmäinen Liiton 

purkautumisesta päättävistä liittokokouksista.  

 

26 § 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

27 § 

Nämä säännöt astuvat voimaan välittömästi niiden tultua merkityksi yhdistysrekisteriin 
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