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SÄÄNNÖT 
 
 

I LUKU 
 

Yleisiä määräyksiä 
 

1 §  
 
Yhdistyksen nimi on Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, ruotsiksi Finlands studentkårers förbund 

(FSF) rf. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä Liitto. 
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.  
 

2 § 
 
Liiton tarkoituksena on keskusjärjestönä edustaa Suomen yliopistojen, tiede- ja taidekorkeakoulujen sekä 

muiden korkeakoulujen opiskelijoita kotimaassa sekä pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa sekä muussa 
kansainvälisessä toiminnassa ja edistää ja valvoa näiden yhteisiä etuja erityisesti koulutus- ja 
sosiaalipoliittisissa kysymyksissä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa neuvonta-, 
julkaisu-, kustannus- ja palvelutoimintaa sekä toimii muillakin vastaavilla tavoilla opiskelijoiden ja 
jäsenyhteisöjensä hyväksi. 

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, toiminnan tuotoilla sekä saatavilla lahjoituksilla ja avustuksilla. 
Liitolla on oikeus vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, omistaa kiinteää omaisuutta ja kerätä 
asianmukaisella luvalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi. 

 
3 §  

 
Liiton jäseniä ovat jäsenyhteisöt. 
Jäsenyhteisöksi pääsee hakemuksesta lainsäädäntötoimenpitein järjestetty tai julkisen viranomaisen muulla 

tavoin vahvistamien sääntöjen nojalla toimiva ylioppilaskunta tai rekisteröity yhdistys. Jäsenyhteisöjen oma 
jäsenyhteisö ei voi olla Liiton jäsen. 

Jäseneksi hyväksymisestä päättää liittokokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 
4 § 

 
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota Liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Jos eroilmoitus tehdään ennen kuin Liiton seuraavan toimikauden talousarvio on hyväksytty, tulee jäsenen 

ero voimaan heti seuraavan toimikauden alusta. Jos eroilmoitus tehdään vasta talousarvion hyväksymisen 
jälkeen tulee ero voimaan vuoden kuluttua eroamis-ilmoituksesta ja jäsen on velvollinen suorittamaan 
talousarviossa seuraavalle toimikaudelle hyväksytyn jäsenmaksun kokonaan. 

Jäsenen erottamisesta Liitosta päättää liittokokous 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Ehdotuksen jäsenen 
erottamisesta on sisällyttävä kokouskutsuun. Ennen päätöksentekoa on jäsenyhteisön edustajia kuultava 
asiasta, ellei erottamisen perusteena ole jäsenmaksujen laiminlyöminen useammalta kuin yhdeltä 
toimikaudelta. 
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5 § 

 
Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta keskusteluun voidaan ottaa 

osaa myös ruotsin kielellä ja pöytäkirjaan sanella ruotsinkielisiä lausuntoja. 
 
 
 

II LUKU 
 

Liittokokous 
 

6 §  
 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Jäsenyhteisöjen liittokokousedustajien valtakirjat on 

jäsenyhteisöjen toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen liittokokousta Liiton toimistoon. 
Jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi liittokokousedustaja jäsenmääränsä alkavaa tuhatta jäsentä kohti. 

Jäsenmäärällä tarkoitetaan jäsenyhteisön tai sen jäsenyhteisöjen henkilöjäsenmäärää sellaisena kuin se on ollut 
viimeksi kuluneena lukuvuotena laskettuna marraskuun ensimmäisenä päivänä. 

Jäsenyhteisöjen liittyessä yhteen katsotaan jäsenmääräksi näiden jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu 
henkilöjäsenmäärä sellaisena kun se on ollut viimeksi kuluneena lukuvuotena laskettuna marraskuun 
ensimmäisenä päivänä. 

Jäsenyhteisöllä on oikeus nimetä valtakirjalla varaedustajia enintään yhtä monta kuin sillä on 
liittokokousedustajia. Varaedustajat eivät ole henkilökohtaisia, ellei jäsenyhteisö erityisesti niin valtakirjalla 
määrää. Varaedustajien ensisijaisuusjärjestys on määriteltävä valtakirjalla. 

Liiton hallitus antaa liittokokoukselle lausunnon jätetyistä valtakirjoista. 
 

7 § 
 
Liittokokouksia ovat varsinainen liittokokous ja ylimääräinen liittokokous. Liittokokouksen kutsuu koolle 

Liiton hallitus. 
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain marraskuussa.  
Kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen 

liittokokousta. Kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat on lähetettävä 
jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. 

 
8 § 

 
Ylimääräinen liittokokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Liiton jäsenistä, 

joiden yhteenlaskettu henkilöjäsenmäärä on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) näiden sääntöjen 6. pykälän 3. 
momentin mukaisella tavalla lasketusta Liiton jäsenyhteisöjen yhteenlasketusta henkilöjäsenmäärästä, sitä 
kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä viimeistään 
kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

 
9 § 

 
Liittokokouksessa on jokaisella läsnäolevalla jäsenyhteisön liittokokousedustajalla yksi ääni. 
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Vaalit toimitetaan enemmistövaalina, mikäli valittavia on vain yksi. Mikäli yksikään ehdokas vaalissa ei 
ensimmäisellä kierroksella saa yksinkertaista enemmistöä annetuista äänistä, käydään toinen äänestyskierros 
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin eniten ääniä saanut voittaa. Vaalin päättyessä tasan 
valinnan ratkaisee arpa.  

Milloin valittavia on useampi kuin yksi, toimitetaan vaali siirtoäänijärjestelmällä siten kuin näissä 
säännöissä sekä vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin.  

Liittokokousedustajan antaessa äänensä vaalissa on hänen kirjoitettava äänestyslippuun ehdokkaiden 
nimet siinä järjestyksessä kuin hän haluaa heidän tulevan valituiksi. Äänestäjä voi kirjoittaa äänestyslippuun 
haluamansa määrän ehdokkaiden nimiä, kuitenkin enintään yhtä monta kuin on valittavia.  

Vaalin tuloksen laskemista varten äänestyslipukkeet lajitellaan ykkösehdokkaiden mukaan ja erotellaan 
virheelliset, hylättävät lipukkeet ja niiden määrä. Kunkin ehdokkaan saavuttama ykkösäänten määrä 
lasketaan. 

Seuraavaksi määritellään läpimenokynnys, joka ehdokkaan tulee saavuttaa tullakseen valituksi. 
Läpimenokynnys määritetään jakamalla annettujen äänien lukumäärä täytettävien paikkojen määrällä, johon 
on lisätty yksi. Läpimenokynnys määritetään kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen. 

Kaikki ne ehdokkaat, joiden saama ykkösäänimäärä on yhtä suuri tai suurempi kuin läpimenokynnys 
todetaan valituiksi.  

Mikäli valituksi tulee useampi ehdokas kuin on täytettäviä paikkoja määritetään valituksi tulevien 
ehdokkaiden keskinäinen järjestys siten kuin sääntöjen 10 § säädetään.  

Mikäli valituksi tulee yhtä monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja todetaan vaali päättyneeksi. 
Mikäli valituksi tulee vähemmän ehdokkaita kuin on täytettäviä paikkoja siirretään ehdokkaiden 

saavuttama mahdollinen äänien ylijäämä siten kuin sääntöjen 10 § säädetään. 
Ylijäämän siirron jälkeen tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kokonaisäänimäärä ja ylijäämän siirron 

jälkeen läpimenokynnyksen saavuttaneiden ehdokkaiden mahdollinen ylijäämä siirretään.  
Sen jälkeen kun kaikki ylijäämä on siirretty ja yksi tai useampi paikka on täyttämättä karsitaan se ehdokas, 

jonka kokonaisäänimäärä ylijäämien siirron jälkeen on pienin. Mikäli ensimmäiselle kierroksella yksikään 
ehdokas ei saavuta läpimenokynnystä karsitaan se ehdokas, jonka ykkösäänimäärä on pienin. Mahdollisissa 
tasatilanteissa määritetään ehdokkaiden keskinäinen järjestys siten kuin sääntöjen 10 § säädetään. 

Karsitun ehdokkaan äänet siirretään muille ehdokkaille siten kuin sääntöjen 10 § säädetään. Karsinnan 
jälkeen tarkastellaan ehdokkaiden äänimäärää. Ehdokkaan saavuttaessa läpimenokynnyksen hänen 
ylijäämänsä siirretään. 

Ylijäämän siirtoa ja karsintaa jatketaan, kunnes kaikki paikat on täytetty tai jäljellä on yhtä monta ehdokasta 
kuin on vielä täyttämättömiä paikkoja 

 
10§  

 
Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa 

 
Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin valituksi tulleita 

ensimmäisellä kierroksella on enemmän kuin täytettäviä paikkoja tai ensimmäisen kierroksen ylijäämää 
jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää määräytyy 
ehdokkaiden keskinäinen järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa 
tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei 
voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa. 

Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan äänimäärään silloin, kun 
heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden keskinäinen järjestys ääntenlaskennan 
aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät 
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kaikissa ääntenlaskun vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten 
kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten 
määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee 
ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa. 

 
Ylijäämän siirto 

 
Ylijäämän siirto aloitetaan suurimman äänimäärän saavuttaneesta ehdokkaasta.  
Mikäli ylijäämää esiintyy ääntenlaskun ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan kaikkia ehdokkaan hyväksi 

luettuja äänestyslippuja. 
Jos ylijäämää ilmenee ääntenlaskun myöhemmässä vaiheessa johtuen toisen ylijäämän siirrosta tai 

ehdokkaan tai ehdokkaiden karsimisesta, tarkastellaan vain sitä viimeistä joukkoa äänestyslipukkeita, jotka 
ovat kaikkia samanarvoisia, jotka aiheuttivat kyseisen ylijäämän. 

Ylijäämän siirtämiseksi muiden ehdokkaiden hyväksi järjestetään ylijäämän siirron perusteena olevat 
äänestysliput niihin merkattujen kakkosäänten mukaisesti niiden ehdokkaiden kohdalta, jotka ovat vielä 
mukana ääntenlaskussa. Mikäli äänestyslippuun kakkosääneksi merkattu ehdokas on jo tullut valituksi tai 
karsittu huomioidaan äänestyslippuun kolmanneksi merkattu ja tämän tultua jo valituksi tai karsituksi 
neljänneksi merkitty jne. kunnes ylijäämä voidaan siirtää. Mikäli äänestyslipun perusteella ei ylijäämää voida 
siirtää jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken. 

Siirtyvä ylijäämä määritetään siten, että ehdokkaan hyväksi luetusta kokonaisäänimäärästä vähennetään 
läpimenokynnys. 

Yksittäisen äänestyslipun perusteella siirtyvä ylijäämä eli äänestyslipun siirtoarvo määritetään siten, että 
ylijäämä jaetaan tarkastelun kohteena olevien äänestyslippujen kokonaismäärällä. Siirtoarvo määritellään 
kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen. 

Äänestyslippuihin merkattujen preferenssien mukaisesti äänestysliput siirretään muiden ehdokkaiden 
hyväksi. Jokainen siirtyvä äänestyslippu kasvattaa ehdokkaan äänimäärää äänestyslipun siirtoarvon verran. 

Siirtokelvottomien äänestyslippujen eli äänestyslippujen, joiden perusteella ei voida päätellä, kenen 
ehdokkaan hyväksi äänestäjä haluaisi ylijäämän siirtyvän, perusteella määräytyvä ylijäämä siirretään tasan 
kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen. 

 
Karsinta 

 

Ehdokas, jonka kokonaisäänimäärä on pienin karsitaan.  
Karsittavan ehdokkaan hyväksiluetut äänet järjestetään pinoihin laskevaan järjestykseen siten, että 

ensimmäisenä ovat ehdokkaan hyväksiluetut ykkösäänet, toisena ehdokkaan hyväksi ensimmäisenä siirtyneet 
lipukkeet, kolmantena mahdollisesti myöhemmin siirtyneet lipukkeet jne. Kussakin pinossa on näin ollen vain 
lipukkeita, joiden siirtoarvo on sama. 

Kutakin pinoa tarkastellaan erikseen ja äänet siirretään jäljellä oleville ehdokkaille äänestyslippuihin 
merkittyjen preferenssien mukaisesti. Mikäli äänestyslippuun kakkosääneksi merkattu ehdokas on jo tullut 
valituksi tai karsittu huomioidaan äänestyslippuun kolmanneksi merkattu ja tämän tultua jo valituksi tai 
karsituksi neljänneksi merkitty jne. kunnes ääni voidaan siirtää. Siirtokelvottomien äänestyslippujen eli 
äänestyslippujen, joiden perusteella ei voida päätellä, kenen ehdokkaan hyväksi äänestäjä haluaisi äänen 
siirtyvän siirretään äänestyslipun siirtoarvo tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden 
desimaalin tarkkuudella alaspäin pyöristäen. 

Mikäli ehdokkaan hyväksi on siirtynyt siirtokelvottomia ääniä ääntenlaskennan aikaisemmassa vaiheessa 
siirretään nämä tasan kaikkien jäljellä olevien ehdokkaiden kesken kahden desimaalin tarkkuudella alaspäin 
pyöristäen. 
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Karsinnan jälkeen tarkastellaan jäljellä olevien ehdokkaiden kokonaisäänimäärää ja jonkun ehdokkaan 
saavuttaessa läpimenokynnyksen hänen ylijäämänsä siirretään. Mikäli karsinnan perusteella ei yksikään 
ehdokas saavuta läpimenokynnystä karsitaan seuraava sillä hetkellä vähiten ääniä omaava ehdokas edellä 
kuvatun mukaisesti. 

Vaalien toimittamisesta määrätään tarkemmin liiton vaalijärjestyksessä. 
 

11 §  
 

Liiton puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja avaa liittokokouksen sekä johtaa siinä puhetta, 
kunnes liittokokoukselle on valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Liittokokouksen sihteerinä toimii Liiton pääsihteeri 
tai hänen estyneenä ollessa liittokokouksen valitsema henkilö.  

Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on: 
1) käsitellä Liiton hallituksen antama kertomus Liiton toiminnasta edelliseltä toimikaudelta ja päättää sen mahdollisesti 

aiheuttamista toimenpiteistä; 
2) vahvistaa tilinpäätös sekä päättää tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä 

tilivelvollisille; 
3) päättää seuraavan toimikauden jäsenmaksun suuruudesta, kantamisajankohdasta sekä myöhästyneistä 

jäsenmaksuista perittävästä sakkokorosta. Päätöstä jäsenmaksun suuruuden muuttamisesta pitää, jotta se tulisi voimaan, 
kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä; 

4) vahvistaa Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimikaudeksi; 
5) valita Liiton puheenjohtaja ja kuusi muuta hallituksen jäsentä seuraavaksi toimikaudeksi;  
6) valita liitolle yhden tilintarkastajan ja tälle varatilintarkastajan sekä yhden toiminnantarkastajan ja tälle 

varatoiminnantarkastajan seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan ja hänen varalleen valittavan henkilökohtaisen 
varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT). 

Hallitus antaa liittokokoukselle tiedoksi kertomuksen toiminnastaan edellisen liittokokouksen jälkeiseltä ajalta. 
Näiden asioiden lisäksi liittokokous voi päättää hallituksen, Liiton jäsenten tai liittokokousedustajien sille esittämistä 

muista asioista siten kuin 12 § määrää. 
 

12 §  
 

Liiton jäsenillä on oikeus saada haluamansa asia käsiteltäväksi liittokokouksessa. Tätä varten jäsenten on 
toimitettava viimeistään neljäkymmentä päivää ennen liittokokousta aloitteensa liiton hallitukselle, jonka on 
liitettävä se kokouskutsuun. Asiaa liittokokouksessa käsiteltäessä Liiton hallituksen on annettava lausunto 
jäsenen tekemästä aloitteesta. 

Asiat, joita ei ole mainittu kokouskutsussa, on keskustelun jälkeen siirrettävä seuraavaan liittokokoukseen. 
Liittokokouksella on kuitenkin kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä oikeus päättää 
tällainen asia käsiteltäväksi kiireellisenä vielä samassa kokouksessa, kuitenkin huomioonottaen yhdistyslain 
23. §:n määräykset. 

Mikäli vähintään yksi kolmasosa (1/3) liittokokousedustajista niin vaatii, on kokouskutsussa mainittu 
liittokokouksessa ensimmäistä kertaa käsiteltävänä oleva asia siirrettävä käsiteltäväksi seuraavassa 
liittokokouksessa. 

 
13 § 

 
Liiton puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, varatilintarkastajilla, toiminnantarkastajalla sekä 

varatoiminnantarkastajalla, pääsihteerillä ja muilla sihteeristön jäsenillä on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja käyttää 
siinä puheenvuoroja. 
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III LUKU 
 

Hallitus 
 

14 § 
 

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään Liiton puheenjohtajaksi, sekä kuusi muuta 
jäsentä. Puheenjohtajan ja jäsenten tulee olla Liiton jäsenyhteisöjen nykyisiä tai entisiä jäseniä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi Liiton varapuheenjohtajan. 
Hallituksen toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi. Hallituksen vaihtuessa kesken liiton 

toimikauden  alkaa hallituksen toimikausi välittömästi valinnan jälkeen ja kestää kuluvan toimikauden 
loppuun. 

 
15 § 

 
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Koollekutsumistavasta päättää hallitus. 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 

kolme muu ta hallituksen jäsentä.  
 

16 § 
 

Liiton puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista päättää liittokokous. 
 
 

IV LUKU 
 

Sihteeristö 
 

17 § 
 
Sihteerin toimen perustamisesta päättää liittokokous. Liiton hallitus voi kuitenkin päättää määräaikaisten 

sihteerintoimien perustamisesta hyväksytyn talousarvion puitteissa. 
Liiton hallitus valitsee liitolle pääsihteerin ja muut sihteerit. 
 
 
 
 
 
 

 
V LUKU 

 
Talous 

 
18 § 
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Toimintaansa varten Liitto kerää jäseniltään jäsenmaksuja. 
Jäsenet suorittavat varsinaisen liittokokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun näiden sääntöjen 6. 

§:n mukaan laskettujen henkilöjäsenmäärien perusteella. Jäsenmaksun kantamistavasta päättää varsinainen 
liittokokous. 

 
    19 § 
 
Liiton toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 
Liiton taloudenhoidosta määrätään tarkemmin Talousohjesäännössä. 
 
 

VI LUKU 
 

Erinäisiä määräyksiä 
 

20 § 
 

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri aina kaksi yhdessä. 
 

21 § 
 

Liittokokous hyväksyy liitolle vaalijärjestyksen, hallituksen työjärjestyksen, talousohjesäännön ja 
keskustoimiston ohjesäännön. 

 
22 § 

 
Liiton merkkien antamisesta ja käyttämisestä määrätään tarkemmin merkkiohjesäännössä. 

 
23 § 

 
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai Liiton purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos se on 

kahdessa perättäisessä, vähintään kaksikymmentäkaksi (22) päivän väliajalla pidettävässä liittokokouksessa 
kummassakin saanut puolelleen vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, tai jos se on hyväksytty 
vähintään viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä yhdessä liittokokouksessa, jonka kokouskutsussa on 
asiasta mainittu. 

Jos Liitto purkautuu tai se lakkautetaan, on sen varat, mikäli niistä ei luovuttaja ole toisin määrännyt, 
jaettava jäsenyhteisöjen kesken niiden jäsenmäärien suhteessa käytettäväksi niiden toimesta viimeisen 
liittokokouksen määräämällä tavalla jollakin Liiton toiminta-alalla. 

 
 
 
 

 
 
Hyväksytty liittokokouksessa 22.-23.11.2002 
Muutettu 6 §:n 4. momentti liittokokouksessa 17.-18.11.2006 
Muutettu §:t 11 ja 13  liittokokouksessa 19.-20.11.2010 


