
SÄHKÖTIETO-NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

 

 

 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Sähkötieto ja kotipaikka Espoon kaupunki. 

 

2 § Yhdistys on Suomessa toimivien suunnittelu-, urakointi-, teollisuus-, tarkastus- ja 

rakennuttajatahojen sekä muutoin sähköistysalalla toimivien yhteisöjen yhteistyöelin, 

jonka tarkoituksena on kehittää sähköistysalan hyvää suunnittelu-, hankinta-, 

urakointi- ja kunnossapitotapaa julkaisemalla ja ylläpitämällä sähkötietokortistoa. 

Yhdistys edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä 

toimintaedellytyksiä. 

 

 Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää sähköistysalan yleisiä ohjeistoja 

kuten sähkönimikkeistöä, sähköselostusta sekä sähkötietokortistoa, joka sisältää 

suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapito-ohjeita, esimerkkejä, käsikirjoja, 

asiakirjamalleja sekä muuta ammatillista perustietoa. Yhdistys järjestää kokouksia, 

neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. 

 

 Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, 

lahjoituksia ja testamentteja, harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä 

omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. 

 

 Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion 

hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua 

pääasiallisesti taloudelliseksi. 

 

3 § Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä näissä säännöissä mainitussa järjestyksessä ja 

yhdistyksen kokouksen tarkemmin määräämillä ehdoilla ne edellä 2 §:ssä mainitut 

oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. 

 

 Hakemus yhdistyksen jäseneksi liittymisestä on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava 

yhdistyksen hallitukselle. 

 

 Tultuaan hyväksytyksi yhdistyksen jäseneksi on uuden jäsenen hyväksyttävä nämä 

säännöt ja sitouduttava noudattamaan niitä. 

 

 Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

4 § Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä 

kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti 

yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan välittömästi. 

 

 Jäsenellä ei ole yhdistyksestä erotessaan mitään oikeutta yhdistykseen ja sen 

omaisuuteen. 

 

 

 

 



5 § Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, mikäli se 

toimii näitä sääntöjä tai yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksiä vastaan tahi 

on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistyksessä sitoutunut taikka 

muutoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. 

 

 Ennen kuin jäsenen erottamista koskeva päätös tehdään, on tälle annettava tilaisuus 

selvityksen antamiseen. 

 

 Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen 

kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti 

kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän 

ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian 

esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen kun ilmoitus 

hallituksen puheenjohtajalle on tehty. 

 

 Erotettu jäsen menettää välittömästi erottamispäätöksen jälkeen kaikki oikeutensa 

yhdistyksessä. 

 

6 § Yhdistyksellä ei ole liittymis-, jäsen- tai vuosimaksuja. 

 

7 § Yhdistys kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen huhti-toukokuun aikana.  

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 

katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 

äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 

kirjallisesti vaatii.  

 

 Yhdistyksen kokouksissa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö ja sihteerinä 

toimii hallituksen sihteeri. 

 

8 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen sekä ilmoitus niistä asioista, jotka siinä tulevat 

käsiteltäviksi, on lähetettävä yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 

10 päivää ennen kokousta.  

 

9 § Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 

1) hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja edellisen vuoden tilinpäätös 

sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto; 

2) tilinpäätöksen vahvistaminen; 

3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle; 

4) hallituksen laatima kuluvan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja tulo- ja 

menoarvio sekä sen yhteydessä vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, 

hallituksen jäsenten, asiantuntijaryhmien jäsenten sekä tilintarkastajien ja 

toiminnantarkastajien palkkiot; 

5) päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä sekä toimitetaan 

hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja 

varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle yhdistyksen varsinaisesta kokouksesta 

alkavaksi kahden vuoden kaudeksi;  

6) tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen tarkastamaan yhdistyksen 

tulevan vuoden tilejä; 

7) lisäksi voidaan valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnan-

tarkastajaa; 



8) muut asiat, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi; 

9) ne yhdistyksen jäsenten esitykset, jotka on hallitukselle kirjallisesti jätetty ennen 

maaliskuun 15. päivää; 

10) valitaan kaksi kokouspöytäkirjan tarkastajaa. 

 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on 

kutsuttu koolle. 

 

10 § Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa kukaan ei saa 

edustaa useampaa kuin kahta jäsentä. Äänten mennessä tasan tulee kokouksen 

päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaalissa, jolloin arpa 

ratkaisee. Äänestykset suoritetaan avoimesti, ellei joku kokouksen osanottajista vaadi 

salaista äänestystä. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, ellei kokous johonkin vaaliin 

nähden yksimielisesti päätä avointa äänestystä käytettäväksi. 

 

11 § Yhdistyksen kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen 

puheenjohtaja ja sihteeri ja sen tarkastavat kokouksen siihen valitsemat henkilöt. 

 

 Yhdistyskokouksen pöytäkirja on toimitettava kirjallisesti kolmen viikon kuluessa 

kullekin yhdistyksen jäsenelle. 

 

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan yhdistyksen varsinaisessa 

kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja sekä näiden lisäksi yhdistyksen kokouksen päättämä määrä, 

kuitenkin vähintään yksi ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle 

jäsenelle valitaan henkilökohtainen varamies. Varajäsenet kutsutaan hallituksen 

kokouksiin, joissa heillä on puhevalta, mutta äänioikeus vain varsinaisten jäsenten 

poissa ollessa. 

 

13 § Yhdistyksen hallitus käsittelee ja päättää ne juoksevat asiat, jotka eivät kuulu 

yhdistyksen kokoukselle tai joita hallitus ei ole jättänyt työryhmien tai jäsenen 

tehtäväksi. 

 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun kaksi varsinaista 

jäsentä sitä vaatii. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen 

puheenjohtajaksi.  

 

Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama 

mielipide paitsi vaalissa, jolloin asia ratkaistaan arvalla. 

  

Hallitus on päätösvaltainen kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja. Kokouksessa on oltava läsnä vähintään neljä jäsentä puheenjohtaja 

ja/tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.  

 

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja 

sekä kokouksen sihteeri ja sen hyväksymisestä päättää hallitus seuraavassa 

kokouksessaan. 

 

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai 

jompikumpi heistä yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 

 



15 § Yhdistyksen kokous voi omasta tai ulkopuolisten aloitteesta perustaa yhdistyksen 

tarkoitusperien toteuttamiseksi toimivia rahastoja, joiden säännöt yhdistyskokous 

vahvistaa. 

 

16 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä maaliskuun 15. 

päivään mennessä tilintarkastajille ja toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa niistä 

hallitukselle, viimeistään maaliskuun loppuun mennessä, yhdistyksen kokoukselle 

osoitettu perusteltu lausuntonsa. 

 

17 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 

kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla vähintään kuukausi 

edellisen jälkeen. Päätöstä pitää kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään 

kolmeneljännestä (3/4) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. 

 

 Jos yhdistys puretaan, lahjoitetaan sen mahdollisesti jäljellä olevat varat jollekin 

samantapaisia pyrkimyksiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai muulle 

oikeuskelpoiselle yhteisölle. 

 

 Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain 

säännöksiä. 


