MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n
SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1
Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN
LIITTO MAKLI ry, jota näissä säännöissä nimitetään Liitoksi ja sen kotipaikka on Helsingin
kaupunki. Toimialue käsittää koko valtakunnan.
Tarkoitus ja toiminta
2
Liiton tarkoituksena on luoda ja ylläpitää Suomen maanmittausalan
ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnon
suorittaneiden tai siellä opiskelevien välistä yhteistoimintaa, - toimia jäsentensä välisenä
yhdyssiteenä ja edistää ammattikunnan yhteenkuuluvuutta ja ammattitaitoa, - toimia
valmistelevana ja neuvottelevana elimenä jäseniään koskevissa oikeudellisissa,
ammatillisissa, sosiaalisissa sekä palkkaukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto järjestää kokouksia, julkaisutoimintaa,
täydennyskoulutustoimintaa sekä tekee aloitteita, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia
jäseniään koskevissa asioissa. Toimintansa rahoittamiseksi ja tarkoituksensa
toteuttamisen puitteissa Liitto kantaa jäsenmaksuja, voi omistaa kiinteistöjä ja muuta
omaisuutta. Liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia sekä
jälkisäädöksiä.
Jäsenen ottaminen ja erottaminen
3
Liiton jäseneksi voidaan ottaa maanmittaustekniikan ammattikorkeakoulun, ammatillisen
korkea-asteen ja opistoasteen tutkinnon suorittanut ja siellä opiskeleva henkilö, jonka
Liiton hallitus jäseneksi hyväksyy.
Liiton jäseneksi voidaan ottaa myös yksi valtion, yksi kuntien ja yksi yksityistoimialoilla
toimiva 1 momentissa mainittujen henkilöiden muodostama rekisteröity yhdistys, joka on
tarkoitettu toimimaan Liiton jäsenyhdistyksenä ja jonka toimialue käsittää koko
valtakunnan ja jonka Liiton hallitus jäseneksi hyväksyy.
Liiton kannattajajäseneksi voidaan ottaa maanmittausalan tutkinnon suorittanut henkilö,
jonka Liiton hallitus hyväksyy.
Yhdistyslain 14 :ssä mainituissa tapauksissa hallituksella on oikeus erottaa jäsen.
Liiton jäseninä ennen näiden sääntöjen hyväksymistä olleiden jäsenten saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.
Jäsenen velvollisuudet
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Liiton jäsenen ja sen jäsenyhdistyksen jäsenen tulee noudattaa Liiton sääntöjä ja niiden
nojalla tehtyjä päätöksiä sekä ylläpitää Liiton hyvää mainetta ja arvoa.
Jäsenyhdistyksen velvollisuutena on mm. - lähettää Liiton hallitukselle joka vuosi
tammikuun aikana luettelo alkaneen kalenterivuoden alussa yhdistykseen kuuluvista
jäsenistä, - lähettää Liiton hallitukselle viipymättä vuosikokouksensa jälkeen yhdistyksen
toimintakertomus ja selvitys yhdistyksen toimihenkilöistä, - ilmoittaa hallitukselle
viipymättä yhdistyksen sääntöjä, toimihenkilöitä ja edustajia sekä postiosoitteita koskevat

muutokset.
Liiton jäsenen ja kannattajajäsenen tulee suorittaa Liitolle jäsenmaksu sellaisena kuin
Liiton hallitus sen kulloinkin määrää.
Liiton toimielimet
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Liiton toimielimet ovat: hallitus ja sen työvaliokunta sekä liittokokous.
Hallitus
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Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä ja
enintään kahdeksan jäsentä sekä vähintään 3 varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan,
jäsenet ja varajäsenet valitsee liittokokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet on valittava siten, että hallitukseen tulee enintään
kaksi valtiolla, kaksi kunnilla ja kaksi yksityistoimialoilla palvelevaa jäsentä sekä enintään
kaksi maanmittausalan ammattikorkeakoulussa tai ammatillisella korkea-asteella
opiskelevaa opiskelijajäsentä.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme
hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten pyytää.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee
toiminnanjohtajan, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Tarpeen mukaan hallitus voi valita
muita toimihenkilöitä sekä asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä on
läsnä.
Puheenjohtajan estyneenä ollessa, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänestys Liiton hallituksessa on avoin, ellei joku hallituksen jäsenistä kannatusta saaden
vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänestyksen mennessä tasan, voittaa sen mielipide,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt paitsi suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
Hallituksen tehtävänä on: - edustaa Liittoa - hyväksyä Liiton uudet jäsenet,
jäsenyhdistykset ja pitää säädettyä luetteloa niistä - kutsua koolle liittokokous ja
valmistella siellä esitettävät asiat - panna täytäntöön mainitun kokouksen päätökset huolehtia Liiton varoista ja muusta omaisuudesta sekä huolehtia tilinpäätöksen
valmistumisesta määräaikaan ja esittää se tilintarkastajille - valmistaa ehdotus Liiton
talousarvioksi - valita tarvittavat toimikunnat ja elimet sekä vahvistaa niille ohjesäännöt nimetä edustajat niihin järjestöihin, joihin Liitto jäsenenä kuuluu - ottaa ja erottaa Liiton
toimihenkilöt ja määrätä heille kuuluvista tehtävistä, valvoa heidän toimintaansa sekä
vahvistaa heidän palkkauksensa - ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin Liiton
tarkoitusperien toteuttamiseksi.
Työvaliokunta
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Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi
jäsentä. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja sen tehtävänä on hallituksen
apuna hoitaa Liiton juoksevia asioita.

Talous
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Liiton talousarvion hyväksyy vuosittain Liiton hallitus.
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimitettava tilintarkastajien
tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee tarkastaa Liiton talouden hoitoa, sen tilit, kassa ja muu omaisuus
sekä laatia varsinaiselle liittokokoukselle kertomus tilintarkastuksesta ja lausunto
talouden hoidosta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Liittokokoukset
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Liittokokous pidetään maalis-toukokuussa joka toinen vuosi.
Ylimääräisiä liittokokouksia voidaan pitää, jos Liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
Liiton jäsenistä 1/5 kuitenkin vähintään 70 jäsentä sitä kirjallisesti määrätyn asian
käsittelemistä varten pyytää. Mikäli Liiton jäsenten luku on kuitenkin 100 tai vähemmän,
edellyttää ylimääräisen kokouksen pitäminen, että pyyntöön yhtyy 1/3 jäsenistä.
Ylimääräinen liittokokous on pidettävä myös, jos yksi 3:n 2 momentissa tarkoitettua
jäsenyhdistystä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää. 1/10 osa

äänioikeutetuista jäsenistä on oikeutettu vaatimaan yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle.
Ylimääräisessä liittokokouksessa ei käsitellä muuta kuin kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräisessä liittokokouksessa toimii puheenjohtajana hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ellei kokous toisin päätä.
Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon.
10
Liiton varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa käyttävät äänivaltaa henkilöjäsenet ja
jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Kokouksissa on lisäksi puhevalta jokaisella
jäsenyhdistyksen jäsenellä.
Kannattajajäsenellä on Liiton kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa.
Henkilöjäsenillä on yksi ääni. Jäsenyhdistyksen äänimäärä liittokokouksessa määräytyy
edellisen vuoden loppuun mennessä Liitolle maksettujen jäsenmaksujen määrän
mukaisesti siten, että yhdistyksellä on yksi ääni kutakin jäsentä kohden.
Jäsenyhdistyksen tulee kuitenkin valita edustajansa liittokokoukseen siten, että kullakin
edustajalla on enintään 100 ääntä.
Yhdistyksen on annettava jokaiselle liittokokousedustajalle valtakirja, johon hänen
äänimääränsä on merkitty. Valtakirja voidaan kirjoittaa myös yhtenä kappaleena siten,
että siinä on lueteltu kaikki yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän äänimääränsä.
Jäsenyhdistysten äänimäärät ilmoittaa hallitus kullekin jäsenyhdistykselle
liittokokousvuonna helmikuun loppuun mennessä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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Liiton varsinaisista kokouksista ilmoitetaan Liiton jäsentiedotteessa tai sähköisellä
kokouskutsulla liiton tiedottamiseen käyttämissä sähköisissä tiedotusvälineissä esim. Liiton
internet-sivuilla viimeistään 15 päivää ennen kokousta. Ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan
samalla tavoin vähintään 7 päivää ennen kokousta.
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Liiton kokouksessa käsiteltävät asiat on esitettävä kirjallisesti Liiton puheenjohtajalle
viimeistään 10 päivää ennen kokouksen alkua. Puheenjohtaja laatii kokouksen
työjärjestyksen.
Mikäli joku tahtoo kokouksessa käsiteltäväksi otettavan asian, jota ei ole kokouksen
työjärjestyksessä, hänen tulee tehdä tästä esitys kokouksen toimihenkilöiden vaalien
tultua suoritetuksi. Erimielisyyden sattuessa asian esille ottamista tulee kannattaa 2/3
äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyslain 23:ssä mainittuja asioita ei kuitenkaan voida 2 momentissa mainitulla
tavalla ottaa käsiteltäväksi.
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Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jonka johtaessa
kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt.
Liittokokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat: - todeta kokouksen laillisuus ja
läsnäolijat ja läsnä olevien äänioikeutettujen edustajien lukumäärä - käsitellä ja hyväksyä
työjärjestys ja muiden kuin kutsussa mainittujen asioiden esille ottaminen toimintakertomus - tilit, tilikertomus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen toimintasuunnitelma - taloussuunnitelma - valita liiton hallituksen puheenjohtaja päättää hallituksen kokoonpano ja lukumäärä - valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet valita kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa - muut esille tulevat asiat
Äänestys liittokokouksessa ja ylimääräisessä liittokokouksessa on avoin paitsi milloin joku
kokousedustajista kannatusta saaden vaatii suljettua lippuäänestystä. Äänestyksen
ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee päätöksen
arpa.
Liiton nimen kirjoittaminen
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Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.
Paikallisyhdistykset
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Liiton jäsenet ja jäsenyhdistysten jäsenet voivat Liiton hallituksen hyväksymille alueille
muodostaa paikallisyhdistyksiä, joiden säännöt Liiton hallitus hyväksyy ja joiden toimintaa
se valvoo.
Paikallisyhdistykset eivät kuitenkaan ole Liiton jäseniä. Paikallisyhdistyksillä on oikeus tehdä
esityksiä ja aloitteita liiton hallitukselle jäseniään
koskevissa asioissa.
Liiton purkautuminen
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Liiton purkautuminen edellyttää, että sitä koskeva päätös on tehty kahdessa
perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä Liiton kokouksessa kolmen
neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa sen varat lankeavat Liiton
tarkoitusta hyödyttävään toimintaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.
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Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

