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TEKNISEN KAUPAN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 
Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 27.04.2017 

 

 

 
1§ Yhdistyksen nimi on Teknisen Kaupan Liitto ry, Tekniska 

Handelsförbundet rf ja sen kotipaikka on Helsingin kau-

punki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. 

2§  Liiton tarkoituksena on toimia teknistä kauppaa ja sen 

palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten ja yhdistysten 

toimialajärjestönä alan toimintaedellytysten edistämiseksi ja 

kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. 

 Liitto toteuttaa tarkoitustaan 

1. antamalla viranomaisille lausuntoja ja selvityksiä sekä 

tekemällä esityksiä tekniseen kauppaan liittyvistä kysy-

myksistä 

2. harjoittamalla teknistä kauppaa koskevaa kirjallista ja 

suullista tiedotus- ja valistustoimintaa 

3. perustamalla jaostoja toiminta- ja tuotealoittain 

4.  järjestämällä tiedotus-, neuvottelu- sekä esitelmä-

tilaisuuksia 

5. seuraamalla teknisen kaupan kehitystä kotimaassa ja 

ulkomailla 

6. edistämällä toiminnallaan terveitä liikeperiaatteita  

sekä  

7. muilla samankaltaisilla tavoilla. 

3§ Hakemuksesta voi liiton hallitus hyväksyä liiton varsinaiseksi 

jäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka harjoittaa teknistä 

kauppaa (yritysjäsen) ja teknisen kaupan alan rekisteröidyn 

yhdistyksen (yhdistysjäsen). Jäseneksi pyrkivän on kirjallisesti 

sitouduttava täyttämään sääntöjen asettamat velvollisuudet 

sekä annettava toiminnastaan hallituksen tarpeelliseksi kat-

somat tiedot. Jäsenyyden hyväksyy hakemuksesta liiton hal-

litus. 

 Liiton toiminnassa erityisesti ansioituneen tai alan toimintaa 

yleensä huomattavasti edistäneen henkilön voi liitto hallituk-

sen ehdotuksesta kutsua liiton henkilökohtaiseksi kunniajä-

seneksi. 

4§ Yritys- ja yhdistysjäsen on velvollinen antamaan vuosittain 

liitolle jäsenmaksun määrittämistä koskevat tiedot. Saadut 

tiedot ovat luottamuksellisia. 

5§ Varsinaisten jäsenten liittymismaksun ja vuotuisen perus-

jäsenmaksun vahvistaa liiton vaalikokous. Lisäksi jaostoihin 

kuuluvat varsinaiset jäsenet suorittavat jaoston määräämän 

jaostomaksun.  

  

Yritysjäsenen perusjäsenmaksu perustuu yrityksen liikevaih-

toon tai siihen liikevaihdon osaan, jonka perusteella yritys 

on liiton jäsen. Yhdistysjäsenten perusjäsenmaksusta päät-

tää vaalikokous. Kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvol-

lisia. 

6§ Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 

kaksi varapuheenjohtajaa sekä vaalikokouksen kulloinkin 

päättämä määrä muita jäseniä siten, että hallituksessa on 

kokonaisuudessaan vähintään 12 ja enintään 16 jäsentä.  

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistysjäsenten jäsenistä ja yri-

tysjäsenten piiristä vaalikokouksessa kahdeksi vuodeksi ker-

rallaan siten, että vuosittain puolet jäsenistä on erovuoros-

sa. Hallituksen jäsenten toimikausi käsittää vaalikokousta 

seuraavat kaksi kalenterivuotta. 

Tarpeen vaatiessa hallitus asettaa puheenjohtajiston avuksi 

juoksevia asioita hoitamaan työvaliokunnan, johon kuuluu 

puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta halli-

tuksen jäsentä. Työvaliokunta on päätösvaltainen vähintään 

kolmen jäsenen saapuvilla ollessa. 

7§  Hallituksen tehtävänä on 

1.  edustaa liittoa ja johtaa sen toimintaa liiton tarkoituspe-

rien toteuttamiseksi, 

2.  huolehtia, että näitä sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä 

noudatetaan, 

3.  valvoa liiton toimintaa ja taloutta, 

4.  laatia edellisen vuoden toimintakertomus sekä talousar-

vio seuraavaa toimintavuotta varten, 

5. tehdä ehdotus syyskokoukselle perusjäsen- ja liittymis-

maksujen suuruuksiksi, 

6.  ratkaista jäsenhakemukset ja jäsenen erottamista kos-

kevat asiat, 

7.  ottaa ja erottaa toimitusjohtaja sekä määrätä hänen 

palkkansa. 

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä 

ollessa varapuheenjohtajan kutsumana tai kun vähintään 

kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösval-

tainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja 

tai yksi varapuheenjohtaja on saapuvilla. Päätökset teh-

dään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten men-

nessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 
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  8§ Toimitusjohtajan tehtävänä on muun muassa: 

1.  toimia liiton toimiston johtajana ja huolehtia liiton asi-

oiden hoidosta 

2. tehdä aloitteita hallitukselle ja jaostoille liiton toimin-

taan kuuluvien kysymysten esille ottamisesta 

3.  toimeenpanna liiton ja sen hallituksen päätökset 

4.  hoitaa liiton kirjanpitoa ja omaisuutta 

5.  huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen perimisestä 

6.  laatia hallitukselle ehdotus vuosikertomukseksi, tilin-

päätökseksi sekä tulo- ja menoarvioiksi 

7.  hoitaa kirjeenvaihtoa ja tiedotustoimintaa 

8.  ylläpitää yhteyttä eri viranomaisiin ja muiden järjestö-

jen edustajiin. 

9§ Liiton jäsenten ehdotuksesta hallitus voi perustaa rekiste-

röimättömiä jaostoja. Jaostojen tehtävänä on: 

1.  käsitellä asianomaisen jaoston toiminta- tai tuotealan 

piiriin kuuluvia kysymyksiä 

2.  tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja hallitukselle 

3.  avustaa toimitusjohtajaa alaa koskevin tiedoin ja neu-

voin. 

 Jäsenen on liityttävä ainakin yhteen jaostoon. Hallitus voi 

asettaa muitakin asiantuntijaelimiä käsittelemään ja valmis-

telemaan erityisiä kysymyksiä. 

10§ Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheen-

johtajat ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä tai se tai ne hen-

kilöt, jotka hallitus on siihen erikseen oikeuttanut. 

11§  Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintar-

kastajalle ennen maaliskuun 15. päivää. Tilintarkastajan 

tulee ennen huhtikuun 1. päivää antaa hallitukselle tarkas-

tuskertomuksensa. 

12§ Liitto kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodes-

sa hallituksen määräämänä päivänä, vuosi- eli kevätkoko-

ukseen viimeistään ennen huhtikuun loppua ja vaali- eli 

syyskokoukseen marras-joulukuussa. 

 Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöy-

täkirjan tarkistajaa 

2.  todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle 

kutsuttu ja päätösvaltainen 

3.  esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien 

kertomus 

4.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-

pauden myöntämisestä hallitukselle 

 

5.  käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset 

ja ne mahdolliset muut asiat, jotka on kirjallisesti esitet-

ty hallitukselle vähintään 30 päivää ennen vuosikoko-

usta. 

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja ja kaksi pöy-

täkirjan tarkistajaa 

2.  todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti koolle 

kutsuttu ja päätösvaltainen 

3.  vahvistetaan perusjäsen- ja liittymismaksujen suuruus 

sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 

4.  valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle 

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapu-

heenjohtajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi  

6. valitaan liitolle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

7.  käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset 

ja ne mahdolliset muut asiat, jotka on kirjallisesti esitet-

ty hallitukselle 30 päivää ennen vaalikokousta. Vaalit 

tapahtuvat suljetuin lipuin, milloin jokin jäsen sitä vaa-

tii. 

13§ Kullakin yritys- ja yhdistysjäsenellä on yksi ääni. Kunniajä-

senillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

14§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin 

päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kym-

menesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä on siitä jättänyt 

hallitukselle kirjallisen vaatimuksen ilmoittamansa asian kä-

sittelyä varten. 

15§ Liiton kokoukset kutsutaan koolle jäsenille viimeistään 10 

päivää ennen kokousta toimitetulla kutsulla. 

16§ Halutessaan erota liitosta on jäsenen tehtävä siitä ilmoitus 

yhdistyslaissa säädetyllä tavalla. Eroava jäsen suorittaa 

kuitenkin täyden jäsenmaksun kuluvalta kalenterivuodelta. 

Ellei jäsen ole täyttänyt sääntöjen tai liiton määräämiä 

velvollisuuksiaan tai on toiminut vastoin liiton periaatteita, 

voi hallitus erottaa jäsenen liitosta. 

17§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkami-

sesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jossa 

päätöstä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ko-

kouksessa annetuista äänistä. 

18§ Liiton purkautuessa lankeavat sen varat teknisen kaupan ja 

palvelujen edistämiseen Suomessa purkamisesta päättä-

vän kokouksen määräämällä tavalla. 

19§ Mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatet-

takoon voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä. 

 


