
ERILAISTEN OPPIJOIDEN LIITTO RY 
 
SÄÄNNÖT 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Erilaisten oppijoiden liitto ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä 
nimitystä Liitto. 
 

Liiton kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. 
 

Liiton pääkieli on suomi. 
 

2 § Tarkoitus 
 

Liiton tarkoituksena on edistää erilaisten oppijoiden yhdenvertaisen oppimisen, opiskelun, 
työllistymisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia. Erilaisilla oppijoilla 
tarkoitetaan henkilöitä, joilla on oppimisvaikeus. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto 
1) lisää ja levittää oppimisvaikeuksia koskevaa tietoa ja osaamista 
2) vaikuttaa erilaisia oppijoita koskeviin asenteisiin ja käsityksiin 
3) toimii erilaisten oppijoiden edunvalvojana yhteiskunnassa ja vaikuttaa päättäjiin 
4) tekee yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa 
5) toimii jäsenyhdistystensä kattojärjestönä 

 

Edellä mainitun lisäksi Liitto voi järjestää toimintaa ja tuottaa palveluita, kuten esimerkiksi 
ohjausta ja neuvontaa, koulutusta, kuntoutusta, vertais- ja vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi Liitto 
voi tehdä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. 
 

Liitto voi pyytää ja vastaanottaa tukea toiminnalleen. Liitolla on oikeus omistaa toimintaansa 
varten kiinteistöjä ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintansa tukemiseksi 
Liitto voi asianomaisella luvalla harjoittaa varainkeruuta. 
 

3 § Jäsenet 
 

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys ja säätiö. 
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Liiton 
toimintaa. 
 

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin 
ansiokkaalla tavalla vaikuttanut Liiton toimintaan tai esimerkillään edistänyt erilaisten 
oppijoiden yhdenvertaisuutta. 
 

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy hakemuksesta Liiton hallitus. 
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä liittokokous. 
 

Liiton varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun ja kannattajajäsenet 
kannattajajäsenmaksun, jonka suuruuden määrää liittokokous. Kunniapuheenjohtajilta ja 
kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 
 

Jäsen voi erota Liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain määräämällä tavalla. Liiton hallitus voi 



 

 

erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyyden ehtoja tai on aiheuttanut toiminnallaan Liitolle 
haittaa. 
 

4 § Hallintoelimet 
 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. 
 

Liiton toimeenpanevana elimenä on liittokokouksen valitsema hallitus. Hallitus voi asettaa 
sille asioita valmistelevan työvaliokunnan. 
 

5 § Liittokokous 
 

Kutakin varsinaista jäsentä edustaa liittokokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 
edustajat. 
 

Varsinaisella yhdistysjäsenellä on yksi ääni kutakin edellisen kalenterivuoden lopulla ollutta 
alkavaa viittätoista (15) jäsentä kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä. Kullakin säätiöllä on yksi 
ääni. Muilla kuin varsinaisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. 
 

Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään 14 vuorokautta 
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on 
mainittava käsiteltävät asiat. 
 

Liittokokous pidetään kunakin vuonna 1.4.–31.5. välisenä aikana. 
 

Liittokokouksen äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 

Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys 
4) esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä 

tilintarkastajien lausunto 
5) päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta 
6) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
7) esitetään hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle 

toimintakaudelle 
8) päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta 
9) päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintakaudelle 
10) valitaan Liiton puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet 
11) valitaan tilintarkastajat 

 

Liiton jäsenten esittämät asiat voivat tulla kokouksessa käsiteltäviksi, jos niistä on tehty 
kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta. 
 

Hallitus voi kutsua ylimääräisen liittokokouksen koolle todetessaan sen tarpeelliseksi. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä myös aina, jos yksi kymmenesosa (1/10) Liiton 
äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii sitä hallitukselta 
kirjallisesti. 
 



 

 

6 § Hallitus 
 

Liiton hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6 - 8) varsinaista 
jäsentä sekä yhdestä neljään (1 - 4) varajäsentä. 
 

Puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja 
varajäsenet yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä tulee puolet erovuoroon 
vuosittain, aluksi arvan mukaan ja tämän jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsenet voivat tulla valituiksi tehtäviinsä enintään kolmeksi peräkkäiseksi 
kaudeksi. 
 

Hallitukseen ei saa kuulua henkilö, joka saa Liitolta pääasiallisen toimeentulonsa. 
 

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) 
sen jäsenen ollessa läsnä. 
 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
1) johtaa Liiton toimintaa lain, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti 
2) valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua liittokokous koolle 
3) hyväksyä Liittoon jäsenet ja pitää jäsenluetteloa 
4) ohjata ja valvoa Liiton operatiivista toimintaa 
5) huolehtia varainhankinnasta ja omaisuuden hoidosta 
6) huolehtia siitä, että Liitossa pidetään kirjanpitoa lain ja hyvien tapojen edellyttämällä 

tavalla 
7) ottaa ja erottaa Liiton toimihenkilöt sekä määrätä työehdot 

 

7 § Liiton nimen kirjoittaminen 
 

Liiton nimen kirjoittavat Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 
yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön tai hallituksen jäsenen kanssa. 
 

8 § Tilien päättäminen 
 

Liiton toiminta- ja tilikausi on 1.1.–31.12. 
 

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille vähintään kuukausi ennen 
varsinaista liittokokousta. Liiton tilintarkastajien toimikausi on varsinaisten liittokokousten 
välinen aika. 
 

9 § Sääntöjen muuttaminen ja Liiton purkaminen 
 

Liittokokouksessa sääntöjen muuttamista, Liiton purkamista ja Liiton omaisuuden pääosan 
luovuttamista koskevassa asiassa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 
 

Liiton purkautuessa Liiton jäljellä olevat varat on luovutettava purkamispäätöksessä 
tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi oppimisvaikeuksien tutkimiseen tai erilaisten 
oppijoiden yhdenvertaisuutta edistävään työhön. 


