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SÄÄNNÖT

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

JÄRJESTÖN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ
1§

Yhdistyksen nimi on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Undervisningssektorns
Fackorganisation rf. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena Suomi.
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä järjestö.

2§

Järjestön tarkoituksena on toimia
1.
opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaamiseksi, yleisen
taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi,
2.
yhteiskunnallisena vaikuttajana ja opetusalan kehittäjänä
3.
yhteyksien ylläpitämiseksi koti- ja ulkomaisiin vastaaviin opettaja- ja
ammattijärjestöihin,
4.
yhteenkuuluvuuden ja yhteistyön edistämiseksi opetusalalla toimivien
keskuudessa,
5.
opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja - turvallisuuden edistämiseksi ja
6.
opetusalalla toimivien ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseksi.
Opetusalalla tarkoitetaan näissä säännöissä koulutus-, kasvatus- ja
tutkimusalalla työskenteleviä.

3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
1.
sopii jäsenkuntaansa koskevia työ- ja virkaehtosopimuksia ja valvoo niiden
noudattamista,
2.
seuraa yhteiskunnallista kehitystä sekä vaikuttaa yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon ja lainsäädäntöön,
3.
tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja,
4.
ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa,
5.
toimii yhteistyössä ulkojäsenyhdistystensä kanssa,
6.
järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja
ja retkiä,
7.
julkaisee järjestötoimintaa ja opetusalaa käsittelevää lehteä sekä voi
kustantaa muuta materiaalia,
8.
huolehtii viestinnästä jäsenyhdistyksille ja niiden henkilöjäsenille,
sidosryhmille ja tiedotusvälineille
9.
kantaa jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista
kiinteää omaisuutta, voi hankkia ja ylläpitää ensisijassa jäsenkunnan
käyttöön tarkoitettuja virkistys- ja lomaviettopaikkoja sekä vaadittavan luvan
saatuaan järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.
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JÄRJESTÖN JÄSENYYS
4§

Järjestön jäseninä voivat olla opetusalalla koulutus-, kasvatus-, tutkimus-,
kehittämis-, suunnittelu- ja hallintohenkilöstön ammatillisessa edunvalvonnassa
toimivat rekisteröidyt paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset.
Järjestön ruotsinkielisenä jäsenyhdistyksenä toimii Finlands Svenska Lärarförbund
FSL rf.
Näissä säännöissä käytetään järjestön jäsenenä olevasta paikallisesta, alueellisesta
tai valtakunnallisesta yhdistyksestä nimitystä jäsenyhdistys.
Järjestön opiskelijayhdistykseksi voi päästä opetus- ja kasvatusalalla opiskelevia
edustava rekisteröity yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä
opiskelijayhdistys.
Järjestön ulkojäseniksi voivat päästä opettajina toimivien pedagogiset ja opettajina
toimineiden eläkkeelle siirtyneiden valtakunnalliset yhdistykset sekä muut
opetustoimen alalla työskentelevien valtakunnalliset yhdistykset. Niistä käytetään
näissä säännöissä nimitystä ulkojäsenyhdistys.
Järjestön hallitus voi kutsua kunniajäseniksi yksityisiä henkilöitä, jotka ovat
huomattavalla tavalla edistäneet järjestön tarkoitusperien toteuttamista.
Järjestön kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö
tai säätiö, joka toiminnallaan ja tuellaan tahtoo edistää järjestön tarkoituksia.
Jäsenyydestä päättää hallitus. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§

Järjestön hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset. Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen
säännöt sekä ilmoitus yhdistyksen alayhdistysten ja henkilöjäsenten määrästä.
Hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle. Hylkäävään päätökseen
on oikeus hakea muutosta järjestön valtuustolle osoitetulla valituskirjelmällä 30
vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota järjestöstä, on ilmoitettava eroamisesta
järjestölle yhdistyslaissa edellytetyllä tavalla.
Eroaminen tulee voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.
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6§

Jäsenyhdistysten tulee toimia järjestön sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti,
noudattaa valtuuston ja hallituksen päätöksiä sekä pyrkiä toiminnassaan
edistämään järjestön tarkoitusperiä.

7§

Jäsenyhdistykset ovat jäsenmaksuvelvollisia valtuuston kevätkokouksen vuosittain
tekemän järjestön varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti.
Järjestön jäsenmaksun suorittavat kalenterikuukausittain jäsenyhdistysten tai niiden
alayhdistysten henkilöjäsenet.
Järjestö perii jäsenmaksut keskitetysti jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten
henkilöjäsenten ansiotuloista heidän järjestölle antamiensa jäsenmaksuvaltakirjojen
perusteella.
Järjestön varsinainen jäsenmaksu määräytyy valtuuston kevätkokouksen päätöksen
mukaisena prosentuaalisena osuutena jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten
henkilöjäsenten ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista.
Valtuusto voi päättää, että ansiotulona pidetään myös ansiosidonnaista
työttömyyskorvausta. Jäsenyhdistysten tai näiden alayhdistysten niiden
henkilöjäsenten osalta, joilla ei ole ansiotuloja, jäsenmaksun maksuperusteena
käytetään valtuuston päättämää euromäärää.
Jäsenyhdistykset ovat lisäksi jäsenmaksuvelvollisia valtuuston tekemän mahdollista
ylimääräistä jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti. Jäsenyhdistysten tai
niiden alayhdistysten henkilöjäsenet suorittavat järjestölle ylimääräisen
jäsenmaksun. Valtuusto voi valtuuttaa hallituksen päättämään ylimääräisen
jäsenmaksun määräytymisestä, maksutavasta ja -ajasta.
Valtuusto voi vuosittain valtuuttaa hallituksen päättämään opiskelijayhdistyksen
jäsenmaksusta ja sen määräytymisestä.
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf:ltä peritään jäsenmaksuna valtuuston
kevätkokouksen vuosittain päättämä kulukorvaus.
Jäsenmaksuvelvollisuutta ei ole ulkojäsenillä eikä kunniajäsenillä.

8§

Järjestö ylläpitää jäsenyhdistysten ja niiden alayhdistysten jäsenluetteloja näiden
hallitusten toimeksiannosta ja jäsenmaksujen keskitettyä perintäjärjestelmää.
Jäsenyhdistysten ja niiden alayhdistysten tulee toimittaa järjestölle ajan tasalla
olevat tiedot henkilöjäsenistään jäsenluettelojen ylläpitoa ja jäsenmaksujen
keskitettyä perintää varten. Järjestön tulee toimittaa jäsenyhdistyksille ja niiden
alayhdistyksille tiedot jäsenmaksunsa suorittaneista jäsenistä riittävän usein.
Opiskelijayhdistyksen ja ulkojäsenyhdistysten tulee pyydettäessä toimittaa
järjestölle tilasto- ja muita tietoja jäsenistöstään ja toiminnastaan.
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9§

Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on
säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsenyhdistys, joka toimii järjestön
tarkoitusta vastaan eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä järjestön
määräämiä velvollisuuksia.
Erottamispäätös voidaan saattaa valtuuston tutkittavaksi sille osoitetulla kirjelmällä
30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista.
Jos jäsenyhdistys jättää jäsenmaksunsa 3 kuukaudelta maksamatta, järjestö voi
katsoa jäsenyhdistyksen eronneeksi.
Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta järjestön varoihin.

HALLINTO
Valtuusto
10 §

Valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa.
Valtuustoon valitaan vaalipiireittäin sataviisikymmentä (150) varsinaista jäsentä ja
sataviisikymmentä (150) varajäsentä kuitenkin siten, että jokaisesta
valtakunnallisesta vaalipiiristä valitaan vähintään kaksi (2) varsinaista jäsentä ja
kaksi (2) varajäsentä.
Valtuustopaikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien kesken niiden
jäsenmäärien suhteessa.
Valtuutetut valitaan liittoäänestyksessä suhteellisilla vaaleilla siten kuin yhdistyslain
29 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetään ja valtuuston hyväksymässä äänestys- ja
vaalijärjestyksessä tarkemmin määrätään.
Järjestön valtuuston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kolmella
(3) opiskelijayhdistyksen edustajalla ja yhdellä (1) eläkkeelle siirtyneitä edustavan
ulkojäsenyhdistyksen edustajalla.
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.
Valtuuston toimikausi alkaa vaalia seuraavalla valtuuston varsinaisella
kevätkokouksella ja kestää uuden valtuuston vastaavaan kokoukseen saakka.
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11 §

Valtuuston varsinaiset kokoukset pidetään touko-kesäkuussa ja marrasjoulukuussa. Ylimääräinen valtuuston kokous pidetään tarvittaessa.
Valtuuston kokoukset kutsuu koolle järjestön hallitus vähintään 20 päivää ennen
kokousta sähköisesti tai kirjeitse ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään 5 päivää
ennen kokousta sähköisesti tai kirjeitse.
Valtuuston kokouksessa johtaa puhetta valtuuston keskuudestaan
valitsema puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa ensimmäinen
varapuheenjohtaja tai näiden molempien ollessa estyneenä toinen
varapuheenjohtaja. Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on
kaksi vuotta siten, että se alkaa valtuuston kevätkokouksessa ja päättyy kahden
vuoden kuluttua seuraavassa kevätkokouksessa, kunnes uusi puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Vaalien jälkeen kokoontuvassa valtuuston kevätkokouksessa joka neljäs vuosi
järjestön puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen ensimmäinen,
toinen tai kolmas varapuheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja on valittu.

12 §

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun valtuusto niin itse päättää, kun hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viidesosa jäsenyhdistyksistä tai
neljäsosa valtuutetuista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii.

13 §

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa valtuuston
jäsenistä on läsnä.

14 §

Hallituksen päätöksellä valtuuston kokouksiin voi osallistua kokouksen aikana myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen
mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

15 §

Valtuuston kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1.
2.
3.
4.

www.oaj.fi

valitaan kokouksen sihteerit pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä joka neljäs vuosi
liittoäänestyksellä valitun uuden valtuuston kokoonpano
asetetaan tarvittavat valiokunnat
vahvistetaan kokouksen työjärjestys
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II Varsinaiset kokousasiat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
16 §

valitaan joka toinen vuosi valtuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja
toinen varapuheenjohtaja kahden vuoden kuluttua seuraavaan
kevätkokoukseen saakka
valitaan joka neljäs vuosi järjestön puheenjohtaja
valitaan joka toinen vuosi hallituksen varsinaiset jäsenet ja kullekin
henkilökohtainen varajäsen
päätetään valtuuston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja
matkakustannusten korvauksista sekä hallituksen jäsenten kulukorvauksista
käsitellään joka neljäs vuosi järjestön strategia
hyväksytään joka toinen vuosi järjestön toimintakertomus kahden edellisen
kalenterivuoden ajalta
käsitellään järjestön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
päätetään jäseniltä kannettavien varsinaisten jäsenmaksujen suuruus ja
kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Valtuuston syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat:
I Kokouksen järjestäytyminen
1.
2.
3.
4.

valitaan kokouksen sihteerit pöytäkirjantarkastajat ja
ääntenlaskijat
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
asetetaan tarvittavat valiokunnat
vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat
5.
6.
7.
8.
17 §

www.oaj.fi

hyväksytään joka toinen vuosi järjestön toimintasuunnitelma kahdelle
seuraavalle kalenterivuodelle
hyväksytään järjestön talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
valitaan tilintarkastajaksi seuraavalle kalenterivuodelle
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian valtuuston varsinaisessa kokouksessa
käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle
kevätkokoukseen viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskokoukseen viimeistään
syyskuun 15. päivänä.
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Järjestön puheenjohtaja
18 §

Järjestön puheenjohtajan vaalin toimittaa valtuusto.
Puheenjohtajan vaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos vaalissa on enemmän kuin yksi
ehdokas. Jos joku saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut
valituksi. Ellei kukaan ole saanut ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta
annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestys. Ellei toisessakaan äänestyksessä
kukaan ehdokas ole saanut yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan kolmas
äänestys kahden toisessa äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken.
Äänten jakautuessa kolmannessa äänestyksessä tasan, ratkaisee arpa.

19 §

Järjestön puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi alkaa heti
valintakokouksen päätyttyä ja kestää seuraavan valintakokouksen päättymiseen
saakka. Jos puheenjohtaja eroaa kesken toimikauttaan tai on pysyvästi estynyt
hoitamasta tehtävää, valtuusto valitsee uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Puheenjohtaja hoitaa tehtäväänsä päätoimisena, mikäli valtuusto ei toisin päätä.
Järjestön puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja avaa valtuuston
kokoukset.
Järjestön puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa hallituksen
ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänenkin ollessa estyneenä hallituksen toinen
varapuheenjohtaja sekä kaikkien näiden ollessa estyneenä hallituksen kolmas
varapuheenjohtaja.

Hallitus
20 §

Hallitukseen kuuluvat järjestön puheenjohtaja sekä 20 varsinaista jäsentä.
Jokaisella varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Se alkaa heti valintakokouksen päätyttyä ja
kestää seuraavan valintakokouksen päättymiseen saakka.
Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen
varapuheenjohtajan.
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on hallituksen kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus.

21 §

www.oaj.fi

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt, hallituksen ensimmäisen
varapuheenjohtajan, tai jos hänkin on estynyt, hallituksen toisen
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varapuheenjohtajan, tai jos nämä kaikki ovat estyneinä, hallituksen kolmannen
varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.
Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on yksitoista jäsentä, joista vähintään yhden
on oltava järjestön puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja.
22 §

Järjestön hallituksen tulee hoitaa järjestön asioita ja johtaa sen toimintaa
yhdistyslain ja järjestön sääntöjen mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

valita hallituksen varapuheenjohtajat,
asettaa puheenjohtajisto, joka toimii järjestön työvaliokuntana sekä eri
tehtäviä varten tarvittavat valiokunnat, toimikunnat ja työryhmät sekä
määrätä niiden tehtävät ja toimiajat,
hyväksyä mallisäännöt jäsenyhdistyksille ja antaa ohjeet paikallis- ja
aluetoiminnan järjestämisestä,
vastata järjestön taloudenhoidosta,
kutsua koolle valtuuston kokoukset sekä valmistella niille esitettävät asiat,
huolehtia joka neljäs vuosi järjestön strategian valmistelusta,
huolehtia joka toinen vuosi järjestön toimintasuunnitelman valmistelusta,
huolehtia joka toinen vuosi järjestön toimintakertomuksen laatimisesta
kahden edellisen kalenterivuoden ajalta,
huolehtia vuosittain talousarvion valmistelusta,
huolehtia tilinpäätöksen laatimisesta ja tarkastuttamisesta sääntöjen 25
§:ssä edellytettävällä tavalla,
tehdä valtuustolle esitykset rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä,
panna toimeen valtuuston päätökset,
edustaa järjestöä,
päättää puheenjohtajan työsuhteen ehdoista,
ottaa ja erottaa järjestön johtajina ja päällikköinä toimivat toimihenkilöt
hallituksen hyväksymän työsäännön mukaisesti, määrätä heidän tehtävänsä
ja sopia palkkauksen perusteet,
sopia henkilökuntayhdistyksen kanssa henkilöstön palkkauksen perusteista
ja
suorittaa muut järjestön toiminnan edellyttämät tehtävät
Hallitus voi päättää järjestön omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä.
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NIMEN KIRJOITTAMINEN
23 §

Järjestön nimen kirjoittaa järjestön puheenjohtaja, hallituksen ensimmäinen
varapuheenjohtaja, hallituksen toinen varapuheenjohtaja tai hallituksen kolmas
varapuheenjohtaja, kukin yhdessä hallituksen siihen valitseman toimihenkilön
kanssa.

LIITTOÄÄNESTYS JA NEUVOA-ANTAVA JÄSENÄÄNESTYS
24 §

Hallitus voi päättää liittoäänestyksen suorittamisesta erikseen määräämässään
asiassa, lukuun ottamatta yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja asioita, ja määräämänään
ajankohtana. Liittoäänestyksellä tarkoitetaan äänestystä, jossa jokaisella OAJ:n
jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsenellä on äänioikeus.
Liittoäänestys suoritetaan siten kuin valtuuston hyväksymässä äänestys- ja
vaalijärjestyksessä määrätään. Järjestön päätökseksi tulee se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestyksen mennessä tasan tulos ratkaistaan arvalla.
Milloin ilmenee asioita, jotka valtuuston tai hallituksen mielestä vaativat
jäsenyhdistysten tai jäsenyhdistysten henkilöjäsenten mielipiteen selville saamista,
järjestön hallitus voi toimeenpanna neuvoa antavan liitto- tai jäsenäänestyksen.
Jäsenäänestyksellä tarkoitetaan liittomuotoisessa yhdistyksessä äänestystä, jossa
äänivaltaa käyttävät vain OAJ:n jäsenyhdistykset.

25 §

Jäsenaloite
Jäsenaloitteen voi panna vireille vähintään viisi (5) OAJ:n jäsenjärjestöjen jäsentä.
Aloitteen vireillepanijoita kutsutaan aloitteen vastuuhenkilöiksi. Jäsenaloite sisältää
ehdotuksen valtuustossa käsiteltäväksi asiaksi sekä ehdotuksen perustelut.
Aloitteella on oltava sen sisältöä kuvaava otsikko. Aloite on päivättävä.
Samaan aloitteeseen saa sisällyttää vain yhden asian.
Aloite laaditaan suomen tai ruotsin kielellä taikka molemmilla kielillä.
Jäsenaloitetta tukevat allekirjoitukset (kannatusilmoitukset) on kerättävä kolmen
kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.
Jäsenaloitteen on saatava tuhat (1000) kannatusilmoitusta tullakseen käsitellyksi
OAJ:n valtuuston kokouksessa. Kannatusilmoituksen allekirjoittajan on oltava OAJ:n
jäsenjärjestön jäsen.
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SÄÄNNÖT

Kannatusilmoituksia kerättäessä on aloite, tieto sen vastuuhenkilöistä ja heidän
yhteystietonsa oltava aloitteen allekirjoittajien nähtävissä. Aloitetta ei saa muuttaa
kannatusilmoitusten keräyksen alkamisen jälkeen.
Valtuuston kevätkokoukseen käsiteltäväksi tulevissa aloitteissa pitää olla vaadittava
tuhat (1000) kannatusilmoitusta viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja
syyskokoukseen tulevissa aloitteissa viimeistään syyskuun 15. päivänä.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
26 §

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä
säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja
suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa tulee päätökseksi se ehdotus,
johon puheenjohtaja on yhtynyt.

27 §

Järjestön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastajan tulee suorittaa tehtävänsä ja antaa lausuntonsa ennen huhtikuun
loppua.

28 §

Järjestön luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut
jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen.
Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun, ellei hän sitä
ennen eroa tai tule erotetuksi luottamustehtävästään. Luottamustehtävään valittu,
joka ei enää täytä 1 momentin mukaista vaalikelpoisuutta, katsotaan eronneeksi
luottamustehtävästään.
Valtuuston jäsenen toimikausi päättyy tai keskeytyy ennen vaalikauden päättymistä,
jos hän siirtyy pois sen vaalipiirin alueelta, josta on valittu tai hän on menettänyt
vaalikelpoisuuden järjestön luottamustehtäviin tämän pykälän määräysten mukaan.
Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään
järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa järjestön
luottamustehtävää.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA JÄRJESTÖN PURKAMINEN
29 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan valtuuston kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

30 §

Järjestö voidaan purkaa samoin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellä esitetty ja
jos lisäksi aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kokoontuva valtuuston kokous
päätöksen 29 §:ssä mainitulla äänimäärällä vahvistaa.
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SÄÄNNÖT

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja järjestön purkamiseksi voi tehdä hallitus,
jäsenyhdistys tai valtuusto ottaen huomioon 17 §:n määräykset.
31 §

www.oaj.fi

Järjestön purkautuessa käytetään sen omaisuus, sen jälkeen, kun mahdolliset velat
on maksettu, sillä tavoin kuin viimeisessä valtuuston kokouksessa on päätetty,
sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen.
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