EDISTYKSELLINEN TIEDELIITTO RY – PROGRESSIVA VETENSKAPSFORBUNDET RF
SÄÄNNÖT
Liiton hallituksen laatima sääntömuutosehdotus
uusiksi säännöiksi

Nykyiset voimassa olevat liiton säännöt
ja muutos

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Edistyksellinen tiedeliitto ry., ruotsiksi
Progressiva vetenskapsforbundet rf, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Jyväskylä ja
toimialue koko maa. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi.

1 § Yhdistyksen nimi on Edistyksellinen tiedeliitto ry., ruotsiksi
Progressiva vetenskapsforbundet rf, josta näissä säännöissä
käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikkana on Jyväskylän
kaupunki ja toimialueena koko maa. Liiton kielet ovat suomi ja
ruotsi.
Yliviivatut poistettu
2§ Liiton tarkoituksena on korkeakoulu- ja tiedepolitiikan
edistäminen kriittisellä, uudistavalla ja desentralistisella tavalla,
yleisen mielenkiinnon herättäminen korkeakoulu- ja
tiedepoliittisiin kysymyksiin sekä korkeakouluyhteisöjen
jäsenten aktiivisuuden ja tietoisuuden lisääminen.
Yliviivatut poistettu

2 § Liiton tarkoitus
Liiton tarkoituksena on korkeakoulu- ja tiedepolitiikan
edistäminen, yleisen mielenkiinnon herättäminen
korkeakoulu- ja tiedepoliittisiin kysymyksiin ja
korkeakouluyhteisöjen jäsenten aktiivisuuden ja tietoisuuden
lisääminen.
3 § Tavoitteet ja toimintamuodot
Edistyksellisen tiedeliiton keskeisiä tavoitteita ovat
• Koulutuspolitiikan näkeminen erottamattomana osana
tiedepolitiikka
• Korkeimman opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen
resursoinnin suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen edistäminen
• Eri tieteenalojen ja monitieteellisen tutkimuksen
erityispiirteiden
ja -tarpeiden tunnistaminen ja huomioon ottaminen
• Korkeakoulutuksen, korkeakouluopiskelun ja tutkijanurien
tasa-arvoisuuden edistäminen
• Tutkimustiedon vastuullisen ja avoimen hyödyntämisen
edistäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa – myös
tiedettä ja korkeakoulutusta koskevissa kysymyksissä
• Tiede- ja korkeakoulupoliittisen päätöksenteon avoimuuden
ja osallistavuuden edistäminen
• Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa koskevien
päätösten yhteiskunnan eri sektoreille ulottuvien
systeemitason vaikutusten tunnistaminen
• Tieteen ja teknologian roolin ymmärtäminen yhteiskunnan
ja kulttuurien muutoksessa
Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi liitto:
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1. Toimii toisessa pykälässä mainittuihin päämääriin pyrkivien
yhteisöjen keskusjärjestönä
2. Toimii uudistavan, desentralistisen ja demokraattisen
korkeakoulupolitiikan harjoittamiseksi.
- tekemällä aloitteita ja esityksiä
- kehittämällä, järjestämällä ja tehostamalla tutkimus-, tiedotusym. valistustoimintaa sekä
-harjoittamalla julkaisutoimintaa.
3.Toimii muillakin vastaavilla tavoilla päämääriensä
toteuttamiseksi.
3. § Uusittu kokonaan, kts. viereinen sarake

• järjestää keskustelutilaisuuksia ja seminaareja
• harjoittaa julkaisutoimintaa
• toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden alan toimijoiden
kanssa

4 § Liitto voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta,
toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa
kustannustoimintaa.
5 § Jäsenet
Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityiset
henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset
yhteisöt, jotka hyväksyvät liiton tarkoitusperät sekä nämä
säännöt. Liiton hallitus hyväksyy jäsenet. Hallitus voi erottaa
jäsenen, joka ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan
edellisen kalenterivuoden ajalta.
Liiton hallitus voi kutsua liitolle kunniajäseniä. Kunniajäseneltä
ei peritä jäsenmaksua ja hänellä on äänioikeus.
Kunniajäsenten määrää ei rajata.
Liitolla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannattavaksi jäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja
toimintaa.
6 § Hallitus
Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat
syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja enintään kymmenen muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenille voidaan valita 1 momentin asettamissa
rajoissa enintään kymmenen varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta kokoontuva
hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien puolet
sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallitus valitsee
liiton toimihenkilöt.

4 § Liitto voi ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta,
toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa
kustannustoimintaa.
Ei muutoksia
5§ Liiton jäseneksi voivat päästä kaikki liiton tarkoitusperät ja
nämä säännöt hyväksyvät yksityiset henkilöt, rekisteröidyt
yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Liiton hallitus
hyväksyy jäsenet. Liiton hallitus voi kutsua liitolle kunniajäsenen.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua ja hänellä on äänioikeus.
Kunniajäsenten määrää ei rajata.
Muokattu sanamuotoja
Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä…
Lisätty
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut erääntynyttä
jäsenmaksuaan edellisen kalenterivuoden ajalta.
Liitolla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannattavaksi jäseneksi
voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö,
joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
6 § Liiton asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja enintään kymmenen
muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan valita 1 momentin
asettamissa rajoissa enintään kymmenen varajäsentä.
Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta kokoontuva
hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja mukaan lukien puolet
sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Hallitus valitsee liiton
toimihenkilöt.
Lisätty
Syyskokouksessa valitut puheenjohtaja…
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

7 § Liiton nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat
sekä pääsihteeri, kaksi yhdessä.
8 § Liiton tilikausi
Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus
edelliseltä vuodelta on annettava toiminnantarkastajille
vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee vähintään viikkoa ennen
vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, liiton
vuosikokoukselle osoitettu lausunto liiton hallinnon ja tilien
tarkastamisesta.
9 § Liiton kokoukset
Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai liiton
kotisivujen kautta.
Liiton kokouksiin voi osallistua hallituksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada ehdotuksia tai aloitteita liiton
vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen osalta helmikuun
puoliväliin ja syyskokouksen osalta lokakuun puoliväliin
mennessä, jolloin hallitus voi asian käsiteltyään päättää sen
sisällyttämisestä kokouskutsuun.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat
sekä pääsihteeri, kaksi yhdessä.
Ei itse pykälään muutoksia, lisäys otsikko
8 § Liiton tilikautena on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus
edelliseltä vuodelta on annettava tilintarkastajille helmikuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee vähintään viikkoa
ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, liiton
vuosikokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan liiton
hallinnon ja tilien tarkastamisesta.
Muutettu Neljä viikkoa ennen vuosikokousta
Tilintarkastajat muutettu toiminnantarkastajiksi
9 § Liiton kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen
kokousta jäsenille toimitetulla kirjallisella kutsulla tai vähintään
viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen määräämissä, vähintään
kahdessa sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.
Muutettu
jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai liiton kotisivujen
kautta.
Lisätty
Liiton kokouksiin voi osallistua hallituksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada ehdotuksia tai aloitteita liiton
vuosi- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle vuosikokouksen osalta helmikuun
puoliväliin ja syyskokouksen osalta lokakuun puoliväliin
mennessä, jolloin hallitus voi asian käsiteltyään päättää sen
sisällyttämisestä kokouskutsuun.

10 § Liiton syyskokous
Syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa,
käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja päätetään
jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri
suuruinen eri jäsenryhmillä,
2. päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien
palkkioista,
3. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten
lukumäärästä 6 §:n asettamissa rajoissa ja valitaan hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä muut jäsenet ja
varajäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan,
4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi
varahenkilöä
5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §Syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa,
käsitellään seuraavat asiat:
1. käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden
toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ja päätetään
jäsenmaksujen suuruudesta ja kantotavasta. Jäsenmaksu voi olla
eri suuruinen eri jäsenryhmillä,
2. päätetään hallituksenjäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
3. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten
lukumäärästä 6 §:n asettamissa rajoissa ja valitaan hallituksen
puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä
muut jäsenet ja varajäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan,
4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
5. käsitellään muut hallituksen ja liiton jäsenten esittämät asiat,
jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi.
Muutettu
4. Tilintarkastaja muutettu toiminnantarkastajaksi
5. Muutettu muotoon: käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat

11 § Liiton vuosikokous
Vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa
käsitellään seuraavat asiat
1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja
toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen
vuoden hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille.
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § Vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa
käsitellään seuraavat asiat
1. hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja
tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden
hallituksen jäsenille sekä muille vastuuvelvollisille.

12 § Liiton kokouksissa kullakin jäsenellä varsinaisella
jäsenellä, kunniajäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.
Kannattajajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi
vaaleissa arpa.
13 § Liiton ylimääräinen kokous
Liiton ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa jäsenistä
sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 § Liiton kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset
tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Lisätty 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei itse pykälään muutoksia, lisätty otsikko

14 § Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että ehdotusta on
liiton kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 annetuista
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta.
15 § Liiton purkaminen
Liiton purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään
kuukauden väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa vähintään
4/5 äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
16 § Jos liitto purkautuu, sen varat siirtyvät liiton viimeisen
kokouksen päättämällä tavalla näiden saantojen 2 §:ssä
mainittuun tarkoitukseen.

14 § Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että ehdotusta
on liiton kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 annetuista
äänistä.
Lisätty Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
Ei itse pykälään muutoksia, lisäys otsikko

Ei muutoksia

