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Perussääntö
World Student Capital – pääkaupunkiseudun opiskelijat ry

Yleistä
1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on World Student Capital - pääkaupunkiseudun opiskelijat ry ja yhdistyksestä
käytetään ruotsiksi nimeä World Student Capital – studenterna i huvudstadsregionen rf ja
englanniksi nimeä World Student Capital – students in the metropolitan region. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki.
2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on korkeakouluopiskelijoille myönteisen kaupunkipolitiikan edistäminen
pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan kuntien alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
harjoittaa jäsentensä edunvalvontaa, sekä koulutus-, tutkimus-, valistus- ja julkaisutoimintaa, sekä
järjestää tarkoitustaan tukevia tapahtumia ja palveluita.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä joko yhdistyksenä rekisteröity
tai yliopisto- tai ammattikorkeakoululain mukainen ylioppilaskunta, opiskelijakunta tai muu niihin
verrattava oikeuskelpoinen yhteisö, jolla on toimintaa edes osittain pääkaupunkiseudun tai
Uudenmaan maakunnan alueella.
Yhdistykselle voidaan hyväksyä yhteistoimintajäseniä.
Varsinaisten jäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Yhteistoimintajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Jäsenen joka haluaa erota yhdistyksestä tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Jäsen on velvollinen maksamaan koko sen vuoden jäsenmaksu, jonka aikana
eroamisesta ilmoitettiin. Muut jäsenen oikeudet ja velvollisuudet päättyvät välittömästi ilmoituksen
myötä.

4§ Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistyksen kokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun
jäsenten edellisen vuoden lopussa olleen Uudellamaalla opiskelevan henkilöjäsenmäärän
perusteella.
Yhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun vähimmäismäärästä.
Yhteistoimintajäsenet suorittavat yhdistyksen kokouksen vuosittain määräämän jäsenmaksun.
Hallitus voi vapauttaa kesken toimintavuoden liittyvän jäsenen liittymisvuoden jäsenmaksusta
osittain tai kokonaan.
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5§ Toimielimet ja toimivalta
Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus voi tarvittaessa nimetä alaisuudessaan toimivia toimikuntia, joiden tehtävistä ja
toimivallasta hallitus näitä perustaessaan päättää.
6§ Viralliset kielet
Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi,
mutta keskusteluun voidaan ottaa osaa myös ruotsin ja englannin kielellä, jonka lisäksi pöytäkirjaan
merkitä ruotsin- ja englanninkielisiä lausuntoja.

Yhdistyksen kokous
7§ Äänioikeus
Jokaisella varsinaisella opiskelijakunta- tai ylioppilaskuntajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa
yksi (1) ääni jokaista alkavaa 5 000 korkeakoulunsa opiskelijaa kohden. Näillä opiskelijoilla
tarkoitetaan kunkin korkeakoulun Uudellamaalla läsnäolevaksi kirjattuja tutkinto-opiskelijoita.
Jokaisella yhteistoimintajäsenellä ja muulla kuin opiskelija- tai ylioppilaskuntajäsenellä on yksi (1)
ääni.
Jokaisella yhdistyksen kokouksessa äänivaltaisella edustajalla on oltava valtakirja, josta ilmenee
hänen käytössään oleva äänimääränsä. Yksi edustaja voi edustaa tarvittaessa useampaa jäsentä ja
voi käyttää mitä vain määrää edustettavien jäsenten äänistä.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua, ei ole oikeutta äänivaltaisiin
edustajiin. Yhdistyksen kokous voi myöntää oikeuden äänivaltaisiin edustajiin jäsenelle, joka
maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksunsa myöhässä.

8§ Koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Hallituksen tulee kutsua koolle ylimääräinen
yhdistyksen kokous, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii esittämänsä
asian käsittelemiseksi.
Sähköinen kutsu yhdistyksen kokoukseen sekä esityslista ja käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat
on lähetettävä jäsenille vähintään 21 päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle
kutsuttu.

9§ Sääntömääräiset yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle keväällä toukokuun loppuun mennessä käsittelemään
edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus.
Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle syksyisin joulukuun loppuun mennessä käsittelemään
tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitsemaan seuraavan kalenterivuoden
hallitus.
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10§ Yhdistyksen kokouksen tehtävät
Yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen suuret toimintalinjat, taloudellisen toiminnan raamit sekä
päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävinä on
▪ Käsitellä hallituksen antama toimintakertomus
▪ Vahvistaa tilinpäätös
▪ Myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
Yhdistyksen syyskokouksen tehtävinä on
▪ Valita hallituksen puheenjohtaja, sekä hallituksen jäsenet
▪ Päättää jäsenmaksun suuruudesta seuraavan kalenterivuoden osalta, ja
kantamisajankohdasta
▪ Vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi kalenterivuodeksi
▪ Valita tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilöt
seuraavalle tilikaudelle.
Näiden asioiden lisäksi yhdistyksen kokous voi päättää jäsentensä sille esittämistä muista asioista.
Kokouskutsussa ilmoittamattoman asian saaminen kokouksen käsittelyyn vaatii yhden
kokousedustajan esityksen ja vähintään yhden edustajan kannatuksen jonka jälkeen asian
ottaminen käsittelyyn vaatii yksimielisen päätöksen.

11§ Puheenjohtaminen
Yhdistyksen kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.
12§ Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen vaali
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa on ehdokkaan saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä
tullakseen valituksi. Ellei kukaan saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys
ensimmäisessä äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen välillä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa. Hallituksen puheenjohtajaksi voidaan esittää ainoastaan varsinaisten jäsenten
edustajia.
Hallitus valitaan suljetulla enemmistölistavaalilla. Valituksi tulee lista, joka saa ehdottoman
enemmistön annetuista äänistä. Ellei mikään lista saa ehdotonta enemmistöä, toimitetaan toinen
äänestys ensimmäisessä äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen listan välillä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee arpa. Listoja voivat esittää yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Listalla voi olla
ainoastaan varsinaisten jäsenten edustajia ja ainoastaan yksi edustaja kutakin varsinaista jäsentä
kohden. Listalla tulee olla sekä ylioppilaskuntien että opiskelijakuntien edustajia.

Hallitus
13§ Kokoonpano
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä 3-9
hallituksen jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja päättää keskinäisestä tehtävänjaostaan ja
työjärjestyksestään toimikautensa alussa.

14§ Toimikausi
Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
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15§ Koollekutsuminen
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Hallitus
päättää koollekutsumistavastaan ja -ajastaan toimikautensa alussa.
16§ Päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.
Hallituksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jonka kanssa
kokouksessa läsnäolevien hallitusten jäsenten enemmistö on samaa mieltä. Äänten mennessä tasan
voittaa se kanta, jonka kanssa puheenjohtaja on samaa mieltä, paitsi henkilövaaleissa, joissa
ratkaisee arpa.

Muut asiat
17§ Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla lahjoituksilla ja
avustuksilla. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää
omaisuutta ja kerätä asianmukaisella luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi.
18§ Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
19§ Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
hallituksen jäsen, aina kaksi yhdessä.
20§ Jäsenyys muissa yhdistyksissä tai yhteisöissä
Yhdistys voi liittyä kansallisten, ja kansainvälisten liittojen ja yhdistysten jäseneksi silloin kun se on
toiminnan kannalta oleellista. Liittymisistä ja eroamisistä päättää yhdistyksen hallitus.
21 § Ohjesäännöt
Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen
toiminnasta, yhdistyksen taloustoiminnasta, yhdistyksen tiedotustoiminnasta ja muista yhdistyksen
toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on
hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa
hyväksytty ellei päätöksessä toisin määrätä.
22§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa ja enintään kolme kuukautta.
Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään ¾ enemmistö annetuista äänistä
Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi yhdistyksen jaetaan varat jäsenmaksunsa
maksaneiden jäsenten kesken niiden jäsenmaksun suurudessa huomioidun henkilöjäsenmäärien
suhteessa, mikäli yhdistykselle testamentein tai lahjoituksin uskotusta omaisuudesta ei ole toisin
määrätty.
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