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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUTKIMUSSEURAN – OMICRON TAU THETA, UPSILONIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura – Omicron Tau Theta, Upsilon ja kotikunta
on Jyväskylä.
2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys toimii yhteistyössä Omicron Tau Theta –seuran kanssa. Sen toiminta-alueena on ammatillinen
koulutus, jolla tarkoitetaan ammatillista koulutusta (toinen aste), ammatillista aikuiskoulutusta ja
ammattikorkeakoulutusta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kansainvälistymistä ja yhteydenpitoa
ammatillisen koulutuksen tutkijoiden kesken, edistää ammatillista koulutusta ja tutkimusta, luoda yhteyksiä
koulutuksen, hallinnon ja elinkeinoelämän välille, tukea johtajuuden kehittämistä ammatillisessa
koulutuksessa, edistää jäsenten professionaalista kasvua, perehdyttää jäsenistöä tutkimuksen saavutuksiin,
edistää ammatillisen koulutuksen tutkimuksen ja opetuksen piirissä työskentelevien hyvinvointia sekä
tuoda esille yhdistyksen professionaalista vaikutusta oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa,
elinkeinoelämässä, hallintopiireissä ja yhteiskunnan jäsenten keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee esityksiä sekä
harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan
arpajaisia ja rahankeräyksiä.
3§ JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi henkilö- tai yhteisöjäseneksi voi liittyä
1. ammatillisen koulutuksen tutkija, opettaja ja hallintohenkilö, jolla on korkeakoulututkinto tai vastaava;
2. ammatillisen koulutuksen piirissä ansioitunut henkilö, joka on antanut merkittävän tukensa ja käyttänyt
johtajakykyjään ammattikasvatuksen hallinnon, liike-elämän, tekniikan tai teollisuuden aloilla;
3. henkilö, jota vähintään kaksi (2) seuran jäsentä suosittelee ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi;
4. oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka toimii ammatillisen koulutuksen ja / tai
ammattikasvatuksen parissa.
Yhdistyksen varsinaiset henkilö- ja yhteisöjäsenet hyväksyy ja erottaa hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säänöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen
päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus.
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Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous erikseen henkilöja yhteisöjäsenille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät?
4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 5-8 jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan lukien on läsnä. Hallituksen jäsenet voivat osallistua kokouksiin myös sähköisesti hallituksen
käytännön mukaisesti. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.
6§ TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on 1.1. -31.12.
Yhdistyksellä on vuosikokouksen valitsema KHT- tai HTM tilintarkastaja ja hänelle valittu varatilintarkastaja.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
7§ YHDISTYSTEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse kullekin jäsenelle.
8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous
on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
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Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin
määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa
asioissa asian ratkaisee puheenjohtajan ääni.
9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet joka toinen vuosi
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan
tarkoitukseen.

