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1§
Yhdistyksen nimi on Yksityiskoulujen Liitto ry, Privatskolornas
Förbund rf. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liiton kokousja asiakirjakieli on suomi. Liiton tarkoituksena on yksityiskoulujen
yleisten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto voi
1) ylläpitää yhteyksiä tarkoitukseensa liittyviin tahoihin ja
tarjota jäsenilleen voittoa tavoittelematta toimistopalveluja,
2) järjestää kokouksia sekä tiedotus-, koulutus- ja
virkistystilaisuuksia,
3) harjoittaa jäsentensä edunvalvontaa ja antaa lausuntoja,
4) toimittaa julkaisuja ja kirjoituksia,
5) harjoittaa ammatillisten valmiuksien lisäämiseen tähtäävää
tiedotus- ja koulutustoimintaa,
6) tarvittaessa ryhtyä muihinkin vastaavanlaisiinliiton tarkoitusta
edistäviin toimiin.
Liitto voi tehdä sitoumuksia ja sopimuksia. Liitolla on myös oikeus
toimintansa tukemiseksi toimeenpanna arpajaisia, vastaanottaa
avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja järjestää varainkeräyksiä
hankittuaan luvan, milloin sellaisia vaaditaan.
2§
Liiton jäsenyyttä voi hakea yksityiskoulua ylläpitävä,
oikeuskelpoinen yhteisö, joka suostuu edistämään liiton
tarkoitusperiä sekä noudattamaan sen sääntöjä ja jonka liiton
hallitus jäseneksi hyväksyy.
Jäsen, joka hallituksen muistutuksesta huolimatta ei ole suorittanut
jäsenmaksuaan vuoden kuluessa sen erääntymisestä lukien tai joka
hallitukselta huomautuksen saatuaan jatkaa liiton tarkoitusperien
vastaista toimintaa, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa
liitosta.
3§
Jäsenmaksun suuruudesta, maksuperusteesta ja suoritusajasta päättää
liiton vuosikokous.
4§
Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen
valitsema puheenjohtaja,
joka valitaan joka toinen vuosi, sekä vähintään kuusi (6) ja
enintään
yhdeksän (9) jäsentä, joista erovuorossa on vuosittain kaksi (2) tai
kolme (3)
jäsentä, ensimmäisenä vuonna arvalla, sitten vuoron mukaan.
Hallituksen jäsenet
valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Erovuorossa oleva
hallituksen
jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, kutsuu
toiminnanjohtajan
joka toimii myös liiton sihteerinä ja mahdollisesti tarvittavat muut
toimihenkilöt
sekä määrää heidän palkkionsa. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan
tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään ½ hallituksen jäsenistä on
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kokouksessa
läsnä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan mielipide ratkaisee,
paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen tehtävänä on:
1) hoitaa liiton taloutta, laatia tilinpäätös ja saattaa se
tarkastettavaksi 6§:n
määräämänä aikana,
2) laatia kertomus liiton toiminnasta vuosikokoukselle,
3) tehdä seuraavaa toimintavuotta varten toimintasuunnitelma sekä
talousarvioehdotus
vuosikokoukselle,
4) kutsua koolle vuosikokous sekä tarpeen vaatiessa ylimääräiset
kokoukset,
5) panna täytäntöön liiton kokousten päätökset,
6) hoitaa muut liitolle kuuluvat juoksevat asiat
Kokouskutsu on hallituksen jäsenille lähetettävä kirjallisesti,
sähköpostitse, digitaalisesti
tai muulla hallituksen päättämällä tavalla kahdeksan (8) päivää
ennen
kokousta, mutta erittäin kiireellisissä tapauksissa voidaan hallitus
kutsua
koolle suullisestikin edellä mainittua lyhyemmässä ajassa.
Liiton hallituksen apuna voi toimia sen asettama työvaliokunta.
Hallituksen ja
työvaliokunnan jäsenille suoritetaan matkakorvausta ja päivärahaa
liiton vuosikokouksen
määräämien perusteiden mukaan.
5§
Liittoa edustaa hallituksen puheenjohtaja tai liiton
toiminnanjohtaja, kumpikin
yksin, tai se jonka hallitus siihen oikeuttaa.
6§
Liiton toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös
tarvittavine asiakirjoineen
on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi (2) viikkoa
ennen vuosikokousta hallitukselle.
7§
Liiton vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen
määräämässä
paikassa ja siitä on kirjallisesti, sähköpostitse tai digitaalisesti
ilmoitettava jäsenille vähintään kaksi (2)
viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokouksessa, jonka avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen
estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa,
3) käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus,
4) esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä hallituksen
sen johdosta mahdollisesti
antamat selvitykset,
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5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä
tilinpitäjille sekä hallituksen jäsenille,
6) vahvistetaan kulumassa olevan toimintavuoden jäsenmaksu,
7) päätetään hallituksen jäsenille tulevista päivärahoista ja
matkakorvauksista,
8) päätetään kulumassa olevan vuoden toimintasuunnitelmasta sekä
talousarviosta,
9) valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi,
10) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
11) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan sekä yksi (1)
tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja.
12) muut mahdolliset asiat
Vuosikokoukseen on jokainen edellisen toimintavuoden jäsenmaksun
suorittanut
jäsen oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan tai
valtuuttamaan
siksi jonkin toisen jäsenen läsnäolevan edustajan. Kukin valtuutettu
saa
kuitenkin valtakirjalla edustaa ainoastaan yhtä muuta jäsentä.
Muilla kokouksen
osanottajilla on puhe-, mutta ei äänioikeutta. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella
äänten enemmistöllä siten, että jokaisella valtakirjalla edustetulla
jäsenellä
on jäsenkoulun oppilasmäärään suhteutettu äänimäärä seuraavasti:
Oppilasmäärä ääniä
- 199 1
200 - 399 2
400 - 599 3
600 - 4
Suhteutetun äänimäärän perusteena on koulun oppilasmäärä 20.1.
kuluvana
vuonna.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi
vaaleissa
arpa.
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8§
Tarpeen vaatiessa hallitus voi joko omasta aloitteestaan tai,
milloin vähintään
1/10 liiton jäsenistä sellaista vaatii, kutsua koolle ylimääräisen
kokouksen.
Tässä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja
asioita.
Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla kuin
vuosikokous ja
noudatetaan siinä soveltuvin kohdin vuosikokouksesta edellisessä
§:ssä annettuja
ohjeita.
9§
Liiton kokous voi asettaa neuvoa antavan valtuuskunnan, johon
jokainen jäsenkoulu
on oikeutettu lähettämään yhden edustajan.
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10§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta
voidaan tehdä,
jos ¾ liiton kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa tai jos
vähintään ½
liiton kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa ja 3 kuukautta
myöhemmin
pidettävä liiton kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä
vahvistaa sitä
koskevan päätöksen.
Liiton purkautuessa jaetaan sen varat jäsenten ylläpitämille
kouluille, niiden
oppilasmäärien suhteessa, liiton tarkoituksen mukaisella tavalla.

