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Nimi, tarkoitus ja toiminta 
 
1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 
Yhdistyksen nimi on Suomen musiikinopettajien liitto SMOL ry (Musiklärarförbundet i 
Finland rf), josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton kotipaikka on 
Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 
 
2 § Jäsenyys järjestöissä 
Liitto on jäsenenä OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:ssä ja Opetusalan ammattijärjestö 
OAJ ry:ssä (Undervisningssektorns fackorganisation rf). 
 
Liitto voi olla jäsenenä myös muissa sen tavoitteita ja toimintaa edistävissä 
organisaatioissa. Liittymisestä tai eroamisesta päättää liiton hallitus. 
 
3 § Liiton kieli 
Liiton kieli on suomi. Liiton kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös 
muita kieliä. 
 
4 § Tarkoitus 
Liiton toiminnan tavoitteena on 
 
1. valvoa jäsentensä etuja 
2. edustaa jäseniään näitä koskevissa kysymyksissä 
3. tukea ja edistää jäsenyhdistystensä toimintaa 
4. kehittää jäsentensä ammatillisia ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia 
5. kehittää jäsentensä ammattitaitoa 
6. edistää taiteen ja kulttuurin alalla toimivien hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta 
7. edistää työhyvinvointia ja –turvallisuutta oman alansa toimijoiden keskuudessa 
 
5 § Tarkoituksen toteuttaminen 
Tavoitteidensa saavuttamiseksi liitto 
 
1. on mukana alansa valtakunnallisessa, alueellisessa ja paikallisessa edunvalvonta- ja 
vaikuttamistyössä 
2. tukee OAJ:n neuvottelutoimintaa ja vaikuttamistyötä 
3. ohjaa ja tukee jäsentensä paikallista toimintaa 
4. tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja 
5. seuraa alaansa koskevaa koulutusta ja lainsäädäntöä sekä ottaa kantaa niihin 
6. ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä alansa toimijoihin 
7. huolehtii viestinnästä jäsenilleen, jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille 
sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa 
8. järjestää kokouksia ja koulutuksia sekä keskustelu- ja luentotilaisuuksia 
9. voi järjestää musiikki- ja juhlatilaisuuksia, kilpailuja, opinto- ja virkistysmatkoja, retkiä 
sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia 
10. valtuuttaa OAJ:n kantamaan liiton jäsenmaksuja 
11. voi kerätä varoja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa 
rahastoja ja säätiöitä sekä omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta 
12. voi järjestää myyjäisiä ja arpajaisia, joita varten viranomaiselta hankitaan tarvittavat 
luvat. 



SUOMEN MUSIIKINOPETTAJIEN LIITTO RY sivu 2/7 

SÄÄNNÖT 

päivitetty 26.9.2020 

 
Jäsenet 
 
6 § Jäsenet 
Liiton jäsenenä voi olla taiteen ja kulttuurin opetusalalla edunvalvonnassa toimiva 
rekisteröity yhdistys. Liiton jäsenenä voi olla myös OAJ:n rekisteröity paikallisyhdistys 
SMOL:n jäsenten osalta. Tällaisista yhdistyksistä käytetään jäljempänä näissä säännöissä 
nimeä jäsenyhdistys. Myös yksityishenkilö, joka toimii taiteen ja kulttuurin opetusalalla, voi 
kuulua liittoon, jos hänellä ei ole mahdollisuutta järjestäytyä jäsenyhdistyksen kautta. 
Tällaisesta jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimeä henkilöjäsen. 
 
Jäsenyhdistyksen jäsenistä ja henkilöjäsenistä käytetään näissä säännöissä nimeä jäsen, 
ellei erikseen muuta mainita. 
 
Liiton hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt 
liiton tavoitteita. 
 
7 § Jäseneksi liittyminen 
Liiton hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset ja jäsenet. Liiton jäsenluetteloa ylläpitää OAJ. 
Jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ilmoitetaan hakijalle. 
 
8 § Jäsenyhdistyksen tai jäsenen eroaminen 
Jäsenyhdistyksen tai jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on tehtävä liitolle ilmoitus 
eroamisesta yhdistyslain määräämällä tavalla. Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja 
velvollisuudet liitossa lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua eroilmoitusta seuraavan 
kalenterikuukauden alusta. Henkilöjäsenen oikeudet ja velvollisuudet liitossa lakkaavat 
eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Eronneella ei ole oikeutta liiton 
varoihin. 
 
9 § Jäsenyhdistyksen tai jäsenen erottaminen 
Jäsenyhdistyksen tai jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä määrätään yhdistyslaissa. 
Erottamisen suorittaa hallitus. 
 
Jäsen voidaan erottaa liitosta, jos hän on toiminut vastoin liiton sääntöjä taikka 
toiminnallaan liitossa tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut sitä tai jos hän ei 
enää täytä laissa ja liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenyyden ehdot eivät 
enää täyty, kun jäsenen virka- tai työsuhde liiton toiminta-alueella pysyvästi päättyy 
lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä. 
 
Ennen erottamispäätöstä jäsenellä on oikeus tulla asiassa kuulluksi ja tietää erottamisen 
syy. Erotetulla on oikeus saattaa erottaminen liiton varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi 
jättämällä asiasta kirjallinen vaatimus liiton hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa 
erottamispäätöksen tiedoksisaannista. Liiton kokouksessa erottamispäätöksen 
vahvistamiseen vaaditaan kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. 
 
Jos erottamisperusteena on maksamaton jäsenmaksu, jäsen voidaan ilman 
kuulemismenettelyä katsoa liitosta eronneeksi, jos hän ei ole kolmeen (3) kuukauteen 
maksanut jäsenmaksuaan. Erotetulla ei ole oikeutta liiton varoihin. 
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Jäsenyhdistys voidaan lisäksi erottaa, jos se toimii liiton tarkoitusta vastaan eikä 
saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä liiton määräämiä velvoitteita. Erottamisen 
syystä, kuulluksi tulemisesta, valitustiestä ja erottamispäätöksen vahvistamisesta on 
voimassa se, mitä jäsenen erottamisesta on määrätty. Erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole 
oikeutta liiton varoihin. 
 
10 § Jäsenmaksu 
Jäsenet ovat jäsenmaksuvelvollisia liiton kokouksen tekemän jäsenmaksupäätöksen 
mukaisesti. Jäsenmaksu maksetaan kalenterikuukausittain. Kunniajäsen ei maksa 
jäsenmaksua eikä hänellä ole oikeutta liiton varoihin. 
 
Jäsenmaksu määräytyy prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista 
ansiotuloista. OAJ kantaa ja perii jäsenmaksut keskitetysti jäsenten antamien valtakirjojen 
perusteella. Jäsen, jolla ei ole ansiotuloja, maksaa itse OAJ:n päättämän euromääräisen 
jäsenmaksun. 
 
11 § Luottamustehtävä 
Liiton luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut jäsen. Jos 
luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään liiton ja OAJ:n 
jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi enää hoitaa liiton luottamustehtävää. 
 
Luottamustehtävästä on oikeus erota. Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää 
toimikauden loppuun asti, ellei hän sitä ennen eroa tehtävästään tai eroa taikka tule 
erotetuksi liiton jäsenyydestä. Eroavan jäsenen tulee ilmoittaa erostaan hallitukselle. 
 
Luottamustehtävään valitun erottamisesta tehtävästään päättää liiton kokous. 
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Erotetun 
tehtävä päättyy erottamispäätökseen. 
 
12 § Muita jäsenyyttä koskevia määräyksiä 
Jäsenyhdistyksen ja jäsenen tulee toimia liiton ja OAJ:n sääntöjen ja tarkoituksen 
mukaisesti, noudattaa tehtyjä päätöksiä sekä pyrkiä omassa toiminnassaan edistämään 
liiton ja OAJ:n tavoitteita. 
 
Hallinto 
 
13 § Liiton toimielimet 
Liiton toimielimiä ovat liiton kokous ja hallitus. 
 
14 § Liiton kokoukset 
Liiton kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis‒huhtikuussa ja syyskokous 
loka‒marraskuussa. Liiton ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa. 
 
Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus. 
Kutsu liiton varsinaiseen kokoukseen toimitetaan vähintään kaksikymmentä (20) päivää 
ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Henkilöjäsenen 
kutsu laitetaan liiton kotisivulle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. 
 
Kutsu liiton ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samalla tavoin vähintään neljätoista 
(14) päivää ennen kokousta. 
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15 § Aloitteet 
Jos jäsenyhdistys tai jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kokouksessa käsiteltäväksi ja 
päätettäväksi, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle kevätkokoukseen 
viimeistään helmikuun loppuun ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä. 
 
16 § Kevätkokous 
Liiton kevätkokouksessa päätetään seuraavat asiat: 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä 
kaksi (2) ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
Varsinaiset kokousasiat 
5. käsitellään hallituksen laatima kertomus liiton edellisen kalenterivuoden toiminnasta 
6. käsitellään liiton tilit edelliseltä kalenterivuodelta 
7. esitellään tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot 
8. päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden 
myöntämisestä 
9. asetetaan vaalivaliokunta valmistelemaan syyskokouksessa toimitettavia vaaleja 
10. käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat 
11. päätetään kokous 
 
17 § Syyskokous 
Liiton syyskokouksessa päätetään seuraavat asiat: 
 
Kokouksen järjestäytyminen 
1. avataan kokous 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä 
kaksi (2) ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 
Varsinaiset kokousasiat 
5. hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi 
6. määrätään liiton puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kokouspalkkiot sekä 
matkakorvaukset seuraavaksi kalenterivuodeksi 
7. määrätään tilintarkastajan palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 
8. määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi 
9. hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 
10. valitaan joka toinen vuosi liiton puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) 
kalenterivuodeksi 
11. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 
erovuoroisten tilalle 
12. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varahenkilöt 
13. käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat 
14. päätetään kokous 
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18 § Liiton päätöksenteko 
Liiton kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä 
tavalla. Liiton kokouksessa ääni- ja päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistystensä valtuuttamat 
edustajat sekä henkilöjäsenet. Jäsenyhdistyksen äänimäärä liittokokouksessa määräytyy 
sen mukaan, kuinka monta jäsenmaksun maksanutta jäsentä yhdistyksellä on ollut 
liittokokousta edeltävän tammikuun 1. päivänä. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi (1) 
ääni jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohden. Jäsenyhdistys voi lähettää 
liittokokoukseen niin monta edustajaa kuin sillä on ääniä. Jäsenyhdistys voi valtuuttaa 
edustajan käyttämään yhdistyksen koko äänimäärän. Kukin edustaja voi edustaa vain 
omaa jäsenyhdistystään. 
 
Henkilöjäsenellä on liiton kokouksessa yksi (1) ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. 
Kunniajäsenellä on liiton kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 
 
Liiton kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä, paitsi äänestettäessä näiden sääntöjen 9 §, 11 §, 23 §, 25 § ja 26 § 
koskevissa asioissa. Jos äänet menevät tasan, tuloksen ratkaisee vaalissa ja suljetussa 
äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota liiton puheenjohtaja kannattaa. 
 
Liiton kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai 
muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
 
19 § Toiminta- ja tilikausi 
Liiton toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. 
Tilinpäätös, joka sisältää kustannuslaskelman ja taseen, toimintakertomuksen sekä muut 
tarvittavat asiakirjat, annetaan tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään 
kuukautta ennen liiton varsinaista kokousta. Heidän tulee antaa tarkastuksesta kirjallinen 
lausunto hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen liiton varsinaista kokousta. 
 
20 § Hallitus 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen 
varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan. 
Hallitus voi nimittää tarvitsemiinsa tehtäviin toimihenkilöitä hallituksesta tai sen 
ulkopuolelta. 
 
Hallituksen toimintakausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa puolet 
varsinaisista jäsenistä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajana ja 
hallituksen varsinaisena jäsenenä voi toimia enintään neljä (4) peräkkäistä kautta. 
 
21 § Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos puheenjohtajalla on este, hallitus 
kokoontuu varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsutapa on vapaa. 
 
Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen 
puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 
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22 § Hallituksen tehtävät 
 
Hallituksen tehtävänä on 
1. johtaa liiton toimintaa 
2. edustaa liittoa ja vastata sen taloudesta 
3. vastata 5 §:ssä asetettujen toimintamuotojen toteuttamisesta 
4. hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet 
5. nimittää ja erottaa liiton toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja sopia heidän 
palkkioistaan talousarvion puitteissa 
6. asettaa tarvittaessa liiton eri tehtäviä varten työryhmiä ja toimikuntia 
7. kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 
8. päättää liiton/hallituksen kokoukseen etäosallistumisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä 
9. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio kalenterivuosittain 
10. huolehtia liiton toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta ja tilien 
tarkastuttamisesta 
11. hoitaa liiton varoja, päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja 
kiinnittämisestä 
12. panna toimeen liiton kokousten ja OAJ:n päätökset 
13. suorittaa muut liiton ja OAJ:n edellyttämät tehtävät 
14. pitää yhteyttä jäsenistöön sekä oman alansa järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla 
 
23 § Muutokset hallituksessa toimintakauden aikana 
Hallituksen jäsenyys on luottamustehtävä, jonka ehdoista on voimassa, mitä näiden 
sääntöjen 11 §:ssä on määrätty. 
 
Jos puheenjohtaja eroaa hallituksesta kesken hallituksen toimintakauden, 
varapuheenjohtaja johtaa hallitusta uuden puheenjohtajan valintaan asti. 
 
Puheenjohtajan tai jäsenen/varajäsenen erottamisesta tehtävästään päättää liiton kokous. 
Erottamispäätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänistä. Tehtävä päättyy 
erottamispäätökseen. 
 
 
Nimen kirjoittaminen 
 
24 § Liiton nimen kirjoittaminen 
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kaksi aina yhdessä, tai 
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai muun hallituksen valitseman henkilön kanssa. 
Juoksevissa asioissa liiton nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu 
hallituksen määräämä toimihenkilö yksin. 
 
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
25 § Sääntöjen muuttaminen 
Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan liiton varsinaisessa tai ylimääräisessä 
kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. 
 
26 § Yhdistyksen purkaminen 
Liitto voidaan purkaa samoin ehdoin kuin 25 §:ssä on sääntöjen muuttamisesta määrätty. 
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27 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi tai liiton purkamiseksi voi tehdä liiton 
jäsenyhdistys, henkilöjäsen, liiton hallitus tai OAJ. 
 
28 § Liiton varat 
Jos liitto puretaan, sen omaisuus ja jäljellä olevat varat käytetään, sen jälkeen kun 
mahdolliset velat on maksettu, viimeisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 
4 §:ssä mainittujen tavoitteiden edistämiseen liiton toiminta-alueella. 
 
Muita määräyksiä 
 
29 § Liitto noudattaa toiminnassaan myös OAJ:n sääntöjä, päätöksiä ja ohjeita. 


