ARTIKLA RY:N SÄÄNNÖT
I YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 § Soveltamisala
Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia sekä näitä sääntöjä.
2 § Nimi
Yhdistyksen nimi on Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry. Englanninkielisissä
yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä Law Students Association Artikla.
3 § Kieli ja kotipaikka
Yhdistyksen kieli on suomi ja kotipaikka Rovaniemi.
4 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on
1) toimia Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ylempää ja alempaa oikeustieteellistä
korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä;
2) huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta yliopiston hallinnossa, ylioppilaskunnassa sekä aivan
erityisesti oikeustieteiden tiedekunnassa;
3) edistää jäsentensä ammatillisia valmiuksia sekä kehittää jäsentensä yhteiskunnallista,
oikeuspoliittista ja ammatillista tietoutta;
4) tarjota jäsenistölleen opintoihin liittyviä palveluja sekä
5) huolehtia jäsenistönsä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.
5 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1) toimii yhteistyössä alumnijärjestö Kaamos ry:n ja opiskelijajärjestöjen kanssa Suomessa ja
ulkomailla sekä ylläpitää yhteyksiä ja pyrkii vaikuttamaan lakimiesjärjestöissä ja oikeustieteiden
tiedekunnassa;
2) pyrkii kehittämään oikeustieteellisiä opintoja ja parantamaan opiskeluedellytyksiä yhteistyössä
oikeustieteiden tiedekunnan sekä muiden tahojen kanssa;
3) järjestää keskustelutilaisuuksia ja erilaisia vapaa-ajan tilaisuuksia, kuten kulttuuri- ja
liikuntatilaisuuksia;
4) voi tukea jäsenistönsä yhdistyksen piirissä tapahtuvaa harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa;
5) voi voittoa tavoittelematta välittää jäsenilleen oikeustieteellistä kirjallisuutta sekä tuottaa
jäsenilleen opintomateriaalia;
6) voi voittoa tavoittelematta ylläpitää kirjastoa;
7) voi julkaista lehteä ja harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa;
8) voi järjestää oikeustieteiden tiedekuntaan pyrkiville valmennuskursseja, joista saatavat varat on
käytettävä yhdistyksen toiminnan tukemiseen;
9) voi harjoittaa sijoitustoimintaa, josta saatavat varat on käytettävä yhdistyksen toiminnan
tukemiseen;
10) voi omistaa osakkeita yhdistyksen tarkoitukseen tai tarkoituksen toteuttamiseen läheisesti
liittyvää toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä sekä

11) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.
Toiminnassaan yhdistys ottaa huomioon pohjoisten alueiden erityispiirteet.
6 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
7 § Ohjesäännöt
Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen
toiminnasta, valiokunnista ja niiden tehtävistä 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.
II JÄSENYYS
8 § Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnassa ylempää tai alempaa oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa suorittava henkilö, jota
ei ole aikaisemmin erotettu yhdistyksen jäsenyydestä 14 § mukaisessa menettelyssä.
9 § Kannattajajäsenet
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä suomalaisessa tai ulkomaalaisessa oikeustieteellisessä
tiedekunnassa tutkinnon suorittanut henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.
10 § Kunniajäsenet
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut henkilö, jolle yhdistys haluaa osoittaa
kunnioitustaan. Kunniajäsen kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja kunniajäsenen
hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä.
Kunniajäseneksi ei voida hyväksyä yhdistyksen varsinaista jäsentä.
11 § Liittyminen
Tahto liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ilmaistaan maksamalla liittymismaksu ja
täyttämällä liittymislomake asianmukaisesti. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksessaan uudet
jäsenet.
Hallituksella on oikeus hyväksyä yhdistyksen jäseneksi henkilö, joka on aikaisemmin tullut
erotetuksi yhdistyksestä. Kyseisessä tapauksessa, mikäli hallitus ei ole asiassa yksimielinen,
uudelleen yhdistyksen jäseneksi hyväksyvä päätös on tehtävä hallituksen kokouksessa kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä.
Mikäli henkilöä ei hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu palautetaan viipymättä.

12 § Eronneeksi katsominen
Kun jäsen on suorittanut ylemmän oikeustieteen tutkinnon, erotetaan jäsen kolmen (3) kuukauden
kuluttua valmistumisesta.
Mikäli jäsen on suorittanut alemman oikeustieteen tutkinnon jatkamatta opintojaan ylemmällä
oikeustieteen tutkinnolla, erotetaan jäsen kahden vuoden kuluttua valmistumisesta.
Kun on kulunut kymmenen (10) vuotta jäsenen opintojen aloitusvuodesta, erotetaan jäsen, mikäli
jäsen ei ole esittänyt todistusta opintojensa jatkumisesta.
13 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.
14 § Jäsenyydestä erottaminen
Yhdistys voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä;
3. toimii olennaisesti vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta; tai
4. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätöksessä on ilmoitettava erottamisen syy. Erottamispäätös on tehtävä vähintään kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.
15 § Yhdistykselle suoritettavat maksut
Varsinaiset jäsenet maksavat liittyessään yhdistykseen liittymismaksun. Yhdistys voi periä
varsinaisilta jäseniltään jäsenmaksun. Kannattajajäseniltään yhdistys perii kannattajajäsenmaksun.
Kunniajäseniltä ei peritä maksuja. Maksujen suuruuksista päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.
Yhdistyksen kokous voi päättää jäsenten erillisestä maksuvelvollisuudesta yhdistyksen taloudellisen
tilanteen sitä vaatiessa.
III HALLITUS, TILINTARKASTAJA, NIMENKIRJOITTAJAT
16 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen
vähintään 2 ja enintään 10 muuta jäsentä, joiden määrän ja vastuualueet päättää yhdistyksen
syyskokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, tai
kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

17 § Hallituksen tehtävät
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.
Hallituksen tehtävänä on:
1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan;
4) valita tarpeelliseksi katsomansa muut kuin yhdistyksen kokouksessa valittavat toimihenkilöt;
5) valvoa ja ohjata yhdistyksessä toimivia valiokuntia; sekä
6) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan kuuluvat hallitukselle.
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Jos
päätös koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa omaisuutta, on päätös tehtävä
yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
18 § Tilintarkastaja
Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
19 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden
hallituksen jäsenen kanssa.
IV INSPEHTORI, TOIMIHENKILÖT JA VALIOKUNNAT
20 § Inspehtori
Yhdistyksellä on inspehtori, jonka tehtävänä on toimia yhdyssiteenä yhdistyksen ja Lapin yliopiston
oikeustieteiden tiedekunnan välillä, sekä tukea yhdistyksen toimintaa. Inspehtorin tulee olla Lapin
yliopiston opetus- tai tutkimusvirassa toimiva oikeustieteellisen loppututkinnon suorittanut henkilö.
Inspehtorin toimikausi on kalenterivuosi. Inspehtorin valinnassa riittää ko. henkilöltä kirjallinen
suostumus. Inspehtorin valitsee yhdistyksen syyskokous hallituksen esityksestä.
21 § Toimihenkilöt
Yhdistyksen syyskokous valitsee tarvittavan määrän toimihenkilöitä kalenterivuodeksi kerrallaan.
Toimihenkilöt valitaan tietyn tehtävän hoitamista varten. Yhdistyksen syyskokous päättää valittavat
toimihenkilöt sekä heidän tehtäväalueensa ennen vaaleja. Toimihenkilöt valitaan kukin erikseen ja
valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut henkilö (yksinkertainen ääntenenemmistö).
22 § Valiokunnat
Toiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä varten yhdistyksessä on eri valiokuntia. Valiokunnan
puheenjohtajan toimii yhdistyksen kokouksen valitsema hallituksen jäsen, jonka hallitus on
määrännyt kyseisen valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan toimijat valitsevat keskuudestaan
valiokunnan varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Valiokuntien toiminnasta säädetään tarkemmin
yhdistyksen hallinto-ohjesäännössä.

V YHDISTYKSEN KOKOUKSET
23 § Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kokous voi
myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistykseen kuulumattomalle
henkilölle.
24 § Päätöksenteko
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistys pitää
vuosittain kevät- ja syyskokouksen.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni, eikä ääntä voi
luovuttaa toisen henkilön käytettäväksi.
25 § Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
26 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen
sähköpostilistalla sekä Lapin yliopistolla olevalla yhdistyksen ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on
mainittava kokouspaikka ja –aika.
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai
niihin verrattavia asioita, kuten:
1) yhdistyksen sääntöjen muuttaminen;
2) yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen;
3) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitseminen tai erottaminen;
4) tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen;
5) jäsenmaksun määrääminen;
6) jäsenen erottaminen; tai
7) yhdistyksen purkaminen.
Milloin kokouksessa käsitellään tässä pykälässä mainittuja asioita, on esityksen pääasiallinen sisältö
asetettava nähtäväksi viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.
27 § Syyskokous
Yhdistyksen loka-marraskuun aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle;
2) päätetään jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen sekä liittymismaksun suuruudesta;
3) hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja;
5) päätetään yhdistyksen hallituksen vastuualueista ja valitaan vähintään 2 ja enintään 10
hallituksen jäsentä;
6) valitaan yhdistykselle yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja;
7) valitaan yhdistyksen inspehtori;
8) valitaan yhdistykselle toimihenkilöt;

9) nimetään Artiklan edustajat Suomen Lakimiesliiton opiskelijavaliokuntaan; sekä
10) päätetään hallituksen ja jäsenten muut esille tuomat asiat.
28 § Kevätkokous
Yhdistyksen maalis-huhtikuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat
asiat:
1) esitellään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto;
2) vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle; sekä
4) käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat.
29 § Ylimääräinen kokous
Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Ylimääräinen kokous
on pidettävä, kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä tai vähintään yksi
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii yhdistyksen ylimääräisen
kokouksen koolle kutsumista ilmoittamaansa tarkoitusta varten.
30 § Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja. Puhe- ja läsnäolooikeus kokouksissa määräytyy näiden sääntöjen 23 §:ssä. Vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on
oikeus tehdä kokouksessa esityksiä ja äänestää.
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksissa. Aloitteet asioissa, joista
tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa
ennen kokousta, paitsi 29 §:ssä tarkoitetussa tilanteessa, jossa aloite on jätettävä pyynnön
yhteydessä.
31 § Vaaleissa noudatettava menettely
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai laissa ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin
kun vähintään kolmasosa (1/3) äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää. Äänten mennessä tasan
ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Henkilövaalit suoritetaan aina
suljetuin lipuin.
Hallituksen puheenjohtajaa valittaessa noudatetaan ehdotonta enemmistövaalitapaa siten, että yli
puolet äänistä saanut ehdokas tulee valituksi. Mikäli yksikään ehdokkaista ei ensimmäisellä
äänestyskierroksella saa yli puolta äänistä, suoritetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä
saaneen ehdokkaan välillä.
Muut henkilövaalit suoritetaan yksinkertaista enemmistövaalitapaa käyttäen siten, että
ensimmäisellä äänestyskierroksella eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi.
32 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava menettely
Hallituksen jäseneksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen soveltuva yhdistyksen jäsen, jota
on asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tehtävään esitetty. Hallituksen puheenjohtajaksi

voidaan esittää vain asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa läsnä oleva henkilö. Muissa
henkilövaaleissa riittää esitetyn henkilön kirjallinen suostumus.
33 § Hallituksen ja toimihenkilön eroaminen
Yhdistyksen hallituksella, hallituksen puheenjohtajalla, jäsenellä tai toimihenkilöllä on oikeus
yhdistyksen kokoukselle esittämästään perustellusta pyynnöstä saada ero tehtävästään.
34 § Hallituksen ja toimihenkilön erottaminen
Mikäli yhdistyksen kokous äänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä toteaa,
ettei hallitus, sen puheenjohtaja, jäsen tai toimihenkilö nauti yhdistyksen kokouksen luottamusta,
voidaan hallituksen jäsen, hallitus tai toimihenkilö erottaa. Vaatimus luottamuslauseäänestyksen
toimittamisesta tulee esittää samassa järjestyksessä, kuin mitä sääntöjen 29 §:ssä säädetään
yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta.
Erotetun hallituksen puheenjohtajan, jäsenen tai toimihenkilön tilalle on valittava uusi henkilö
samassa yhdistyksen kokouksessa.
Mikäli erottaminen koskee koko hallitusta, tulee päätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen päättää
uuden yhdistyksen kokouksen järjestämisestä, jossa valitaan uusi hallitus. Uusi kokous voidaan
järjestää aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua edellisestä kokouksesta.
35 § Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava
pöytäkirja, joka on kahden (2) kokouksen valitseman jäsenen tarkastettava.
Tarkastettu pöytäkirja on asetettava jäsenistön nähtäväksi kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.
VI YHDISTYKSEN TALOUS
36 § Vastuu taloudenhoidosta
Vastuu yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta kuuluu hallitukselle. Hallituksen on
huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla
tavalla järjestetty. Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle.
37 § Talousarvio
Hallituksen tulee laatia vuosittain perusteltu talousarvioesitys, joka esitellään jäsenistölle
syyskokouksessa.
38 § Tilinpäätöksen laatiminen
Tilinpäätös on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.
39 § Tilinpäätöksen esittely

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen kevätkokouksessa
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.
41 § Avustukset
Yhdistys voi jakaa avustuksia toimintaa varten, joka liittyy 4 §:ssä mainitun yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamiseen.
42 § Muu tuki
Yhdistys voi ohjesäännöissään päättää muusta tuen myöntämisestä.
43 § Korvaukset hallituksen jäsenille
Hallituksen jäsenet suorittavat tehtävänsä ilman rahallista korvausta tai palkkaa. He voivat
kuitenkin saada korvausta tehtävänsä hoitamisesta aiheutuneista asianmukaisista ja oikeutetuista
kuluista.
VII SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
44 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
45 § Purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotus yhdistyksen
purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään
5/6 annetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Lapin
yliopistolle tai jälkimmäisen yhdistyksen purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin
määräämään näiden sääntöjen 4 § mukaisen tarkoituksen toteuttamiseen.

