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SÄÄNNÖT

PRH vahvistanut 25.3.2013

I LUKU
Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus
1§
Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2§
Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa voi käyttää myös
ruotsin kieltä.
3§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
1 ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen osaamisen arvostusta ja tunnettavuutta
yhteiskunnassa,
2 ammatillisen koulutuksen oppimistuloksia,
3 opiskelijoiden kiinnostusta ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen,
4 opiskelijoiden kiinnostusta itsenäiseen yrittäjyyteen.
4§
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
1 seuraamalla ammatillisen koulutuksen tilaa ja ammattitaidon arvostusta yhteiskunnassa
sekä tekemällä näitä asioita koskevia aloitteita ja esityksiä,
2 antamalla järjestelyoikeudet vuosittaiseen valtakunnalliseen Taitajaammattitaitokilpailutapahtumaan ja järjestämällä kansainvälisiä nuorten
ammattitaitokilpailuja Suomessa,
3 lähettämällä Suomen nuorten ammattitaitomaajoukkueen kansainvälisiin
ammattitaitokilpailuihin, tukemalla suomalaisten nuorten valmentautumista ja
osallistumista ammattitaitokilpailuihin,
4 jakamalla apurahoja ja stipendejä,
5 harjoittamalla toimialaansa koskevaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
Yhdistyksen tavoitteena ei ole voiton taikka muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen
osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

II LUKU
Jäsenet ja jäsenyys
5§
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen ja
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus
jäseneksi hyväksyy. Jäsenen tulee suorittaa yhdistykselle näiden sääntöjen perusteella
määräytyvä vuotuinen jäsenmaksu tai vuotuinen kannatusjäsenmaksu. Kannatusjäseniä
ovat kaikki henkilöt tai yhteisöt, jotka suorittavat yhdistyksen vuosittain määräämän
kannatusjäsenmaksun.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.
Hallitus on oikeutettu yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin erottamaan yhdistyksen
jäsenen. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa varsinaiselle kokoukselle ja valitus on
jätettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmenkymmenen ( 30 ) päivän kuluessa
erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta.
Yhdistyksen jäsen, joka ei kahteen peräkkäiseen vuoteen ole maksanut yhdistyksen
jäsenmaksua katsotaan eronneen yhdistyksen jäsenyydestä.
Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Eron katsotaan astuvan voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.
6§
Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä tai yhteisöjäseniä tai kannatusjäseniä.
Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi henkilöille ja
yhteisöille.
III LUKU
Yhdistyksen varsinainen kokous
7§
Yhdistyksen varsinainen kokous kokoontuu vuosittain. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella läsnäolevalla jäsenellä sekä yhteisö- ja kannatusjäsenen edustajalla yksi ääni.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen niin päättäessä tai
milloin kymmenesosa ( 1/ 10 ) yhdistyksen jäsenistä sitä erikseen yksilöityä tarkoitusta
varten vaatii.
Tämä vaatimus on kirjallisesti esitettävä yhdistyksen hallitukselle ja hallituksen tulee asian
valmistelun sallimissa rajoissa viivyttelemättä ryhtyä toimenpiteisiin yhdistyksen kokouksen
koolle kutsumiseksi.
8§
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain touko-syyskuussa.
Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 esitetään hallituksen selostus yhdistyksen toiminnasta,

2 valitaan hallituksen 10-20 varsinaista jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan, siten että 1/3
hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.
3 valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista yksi on KHT tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja
kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi tarkastamaan tilejä ja hallintoa.
4 määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot,
5 esitetään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
6 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
7 määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
8 päätetään toimintasuunnitelmasta ja talouden suuntaviivoista ja
9 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen toiminnan kannalta merkittävän asian
yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, tulee tätä koskeva yksilöity ja
perusteltu esitys toimittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään huhtikuussa.
9§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista ( 14 ) päivää ennen
kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä.
IV LUKU
Hallitus
10 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen
sekä nimeää toiminnanjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat
toimihenkilöt. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään yksi kolmannes hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kullakin
hallituksen jäsenellä on yksi ääni.
Hallitukseen pyritään valitsemaan jäseniä ainakin työmarkkinoita ja elinkeinoelämää
edustavien työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen piiristä, opettajien ja opiskelijoiden
järjestöjen piiristä, koulutuksen järjestäjien piiristä sekä opetushallinnon piiristä. Hallituksen
kokoonpanossa pyritään ottamaan tasapuolisesti huomioon edellä mainitut tahot.
Yhdistyksen kokous tekee lopulliset valinnat. Hallituksen jäsenet sitoutuvat edistämään
yhdistyksen tarkoitusta ja toimimaan yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti.
Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään seitsemän ( 7 ) päivää
ennen kokousta.
Hallituksen tehtävänä on
1 huolehtia yhdistyksen toiminnasta sekä hoitaa sen hallintoa,

2 edustaa yhdistystä sekä tehdä toimivaltansa puitteissa sopimukset ja muut oikeustoimet
sen puolesta sekä valvoa muutenkin sen etuja,
3 kutsua koolle yhdistyksen kokoukset,
4 valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat sekä panna näiden
päätökset täytäntöön,
5 hyväksyä ja erottaa jäsenet,
6 huolehtia yhdistyksen toiminnan ja talouden suunnittelusta,
7 päättää yhdistyksen toimihenkilöiden ottamisesta talousarvion puitteissa ja
8 vahvistaa tarvittaessa yhdistyksen toimihenkilöitä koskevat johtosäännöt.
11 §
Hallitus asettaa avukseen työvaliokunnan ja lisäksi yhdistyksen toiminnan niin vaatiessa
jaostoja tai tiettyä toimintaa varten toimikuntia. Työvaliokunta on hallituksen työskentelyä
valmisteleva elin, jossa on hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
enintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.
12 §
Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus ja puheoikeus jaostojen ja toimikuntien
kokouksissa.
13 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhdistyksen
toiminnanjohtaja tai hallituksen siihen määräämä muu henkilö, kukin yksin.
V LUKU
Tilit
14 §
Yhdistyksen toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tillintarkastajille tilivuotta
seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajat antavat lausunnon viimeistään
huhtikuussa.
VI LUKU
Muita säännöksiä
15 §
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia sekä perustamaan
määrätarkoitusta varten rahastoja, myöntämään stipendejä ja omistamaan toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

16 §
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä kahdessa ( 2 ) peräkkäisessä vähintään kahden ( 2 ) kuukauden väliajoin
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. Purkamispäätöksen tueksi on saatava molemmissa
kokouksissa vähintään kaksi kolmannesta ( 2 / 3 ) annetuista äänistä.
17 §
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava käytettäväksi yhdistyksen
tarkoituksen edellyttämällä tavalla.
18 §
Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

