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Kansantaloudellinen Yhdistys ry
Taloustieteellinen Seura ry

Essi Eerola
Merja Kauhanen
Helinä Laakkonen
Pekka Somerkoski
Jouko Vilmunen

YHDISTÄMISSOPIMUS

Kansantaloudellinen Yhdistys ry (jäljempänä KTY tai Kansantaloudellinen Yhdistys) ja
Taloustieteellinen Seura ry – Nationalekonomiska Sällskapet rf (jäljempänä myös TS tai
Taloustieteellinen Seura) ovat sopineet KTY:n ja TS:n (jäljempänä yhdessä Yhdistykset) toiminnan
ja resurssien yhdistämisestä seuraavaa:
1. SOPIMUKSEN TAUSTAA JA TARKOITUS
Yhdistysten piirissä on viime vuosina käytyjen neuvotteluiden jälkeen tultu siihen tulokseen, että
KTY:n ja TS:n toiminta sekä voimavarat olisi tarkoituksenmukaisinta koota yhteen (yhdistää),
jolloin Suomessa toimisi kahden taloustieteellisen yhdistyksen sijasta yksi suhteellisen vahva ja
vaikutusvaltainen
taloustieteellinen
järjestö
(Professori
Mikko
Puhakan
laatima
”selvitysmiesraportti 30.1.2007” ja ”Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Taloustieteellisen Seuran
Yhdistymistyöryhmän raportti 19.12.2007”).
Yhdistäminen on katsottu järkevimmäksi toteuttaa siten, että TS (ns. purkautuva yhdistys) tekee
sääntöjensä mukaisesti purkautumistaan koskevat päätökset sekä päättää samalla luovuttaa
omistuksessaan olevat varat KTY:lle (ns. vastaanottava yhdistys).
KTY puolestaan jatkaa itsenäisenä oikeussubjektina (ja rekisteröitynä yhdistyksenä), mutta tekee
TS:n ja KTY:n yhdessä sopimat sääntömuutokset ja muuttaa samalla yhdistyksen nimen. Uusi nimi
on Taloustieteellinen Yhdistys ry, Ekonomiska Föreningen rf (jäljempänä tässä sopimuksessa
Taloustieteellinen Yhdistys). Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish
Economic Association.
KTY:n ja TS:n johtokunnat ovat valmistelleet yhdessä esitystä (”toimintamallia”) yhdistysten
toimintojen sulauttamiseksi ja esittelevät sen Taloustieteellisen Yhdistyksen ensimmäisessä
vuosikokouksessa keväällä 2009, jolloin jäsenet tekevät siitä lopullisen päätöksen.
TS:n varsinainen toiminta päättyy viimeistään 31.12.2008 ja Taloustieteellinen Yhdistys jatkaa
molempien yhdistysten toimintoja 1.1.2009 alkaen. TS tulee suosittelemaan, että sen nykyiset
jäsenet liittyisivät Taloustieteelliseen Yhdistykseen. Yhdistymisvapauden periaatteen mukaisesti
TS:n nykyiset jäsenet päättävät kuitenkin vapaasti harkintansa mukaan itse, hakevatko he
Taloustieteellisen Yhdistyksen jäsenyyttä.
Ensimmäinen jäsenmaksu peritään vuoden 2009 alussa, kun KTY:n uudet säännöt ovat tulleet
voimaan ja sen suuruus olisi 30 euroa, perustutkintoa suorittavilta opiskelijoilta 15 euroa.
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä päätös- ja muista menettelyistä, joihin Yhdistysten
tulee ryhtyä toimintojensa yhdistämiseksi.
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2. ”YHDISTYSTEN” VELVOLLISUUDET

2.1. TS:n päätöksentekoa koskevat velvollisuudet ja aikataulu
Suunnitelmissa on lähdetty siitä, että TS:n varsinainen toiminta lakkaa vuoden 2008 lopussa ja että
sen jälkeen TS:n varat siirretään kokonaisuudessaan Taloustieteelliselle Yhdistykselle, kun
Yhdistysten toiminnot on tämän sopimuksen mukaisesti yhdistetty.
TS:n sääntöjen 19 §:n mukaan ”Päätös Seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä
kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamispäätös on tehtävä
molemmissa kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä”.
TS:n sääntöjen 20 §:n mukaan ”Seuran purkautuessa on sen varat luovutettava Seuran päämääriä
edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen tarkemmin määräämällä
tavalla”.
TS:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4.2008. Kokouksessa esiteltiin KTY:n ja TS:n
yhdistämistä koskevat suunnitelmat ja keskusteltiin niistä.
Tämän jälkeen TS:n jäsenet päättivät yksimielisesti 16. päivänä toukokuuta 2008 pitämässään
ylimääräisessä vuosikokouksessa hyväksyä KTY:n ja TS:n yhdistämissuunnitelman ja purkaa TS:n
sääntöjen 19 §:n mukaisesti sekä luovuttaa varat ”Seuran päämääriä edistävään tarkoitukseen”
kuten Seuran sääntöjen 20 §:ssä on määrätty.
Toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 24. päivänä syyskuuta 2008, jolloin 16.5.2008
pidetyn ylimääräisen yhdistyksen kokouksen päätökset olivat tulleet lainvoimaisiksi.
Jälkimmäisessä kokouksessa jäsenet päättivät, että TS:n varoja tulee käyttää lakkaavan yhdistyksen
päämääriä (= taloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja kehittäminen Suomessa) edistävään
tarkoitukseen.
Kokousaikatauluja ja muita toimenpiteitä harkittaessa otettiin huomioon, että kummankin
yhdistyksen kokouksen päätöksen kohdalla moitekanne on mahdollinen kolmen kuukauden
kuluessa päätöksen tekemisestä.
TS:n viimeksi valittu johtokunta huolehtii purkautumisesta johtuvasta selvitystoimista (johtokunnan
on laadittava loppuselvitys yhdistyslain 40 §:n edellyttämällä tavalla). Alustavasti on ajateltu, että
loppuselvitys on tarkoituksenmukaisinta esittää hyväksyttäväksi tilinpäätöksen (tilikausi 1.1. –
31.12.2008) käsittelyn yhteydessä. Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, kun purkautumisesta on
tehty merkintä yhdistysrekisteriin.
TS:n johtokunta pyytää hyvissä ajoin etukäteen kirjallisen selvityksen niistä menettelyistä, jotka
rahalaitos (tai vastaava) edellyttää TS:n varojen siirtämiseksi Taloustieteelliselle Yhdistykselle.
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2.2. KTY:n päätöksentekoa koskevat velvollisuudet ja aikataulu
Yhdistysten välisissä neuvotteluissa on lähdetty siitä, että KTY tekee sääntöjensä ja nimensä
muuttamista (ennakkoon tarkastetut säännöt liitteessä 1) koskevat päätökset sekä yhdistyslain
mukaiset ilmoitukset yhdistysrekisteriin siten, että uudistetut säännöt voisivat tulla voimaan
1.1.2009 alkaen..
KTY:n sääntöjen 11 §:n mukaan ”Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos ehdotus siitä
edellisessä kokouksessa on esitetty ja käsitelty. Muutosehdotuksen lopulliseen hyväksymiseen
vaaditaan, että vähintään 2/3 läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa”.
Huhtikuun 23. päivänä 2008 pidetyn vuosikokouksen jälkeen KTY:n jäsenet päättivät 18. päivänä
kesäkuuta 2008 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa yksimielisesti muuttaa KTY:n sääntöjä sekä
hyväksyä yhdistämissopimusluonnoksen (”1. ylimääräinen vuosikokous”). Toinen ylimääräinen
yhdistyksen kokous (”2. ylimääräinen vuosikokous”) järjestettiin 22. päivänä syyskuuta 2008,
jolloin KTY:n 18.6.2008 tekemä .päätös oli lainvoimainen.
KTY:n ja TS:n edustajat kävivät sääntöluonnoksen läpi yhdistysrekisterin neuvontalakimiehen
kanssa 5.6.2008. Yhdistyslain 55 §:n tarkoittama sääntöjen ennakkotarkastus on suoritettu
14.8.2008.

3. MUUT EHDOT

3.1. TS:n varojen käyttäminen
TS:n luovuttamat varat on käytettävä taloustieteellisen tutkimuksen ja talouspoliittisen keskustelun
edistämiseen ja kehittämiseen Suomessa siten, että luovutuksensaaja (Taloustieteellinen Yhdistys)
tukee jäsentensä tutkimustyötä, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä kansainvälistä yhteistoimintaa.
Taloustieteellisen Yhdistyksen johtokunta vastaa sääntöjen ja yhdistystä koskevien säädösten
mukaisesti siitä, että TS:n varoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

3.2. TS:n varojen omistus- ja hallintaoikeus
TS:n varojen omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät Taloustieteelliselle Yhdistykselle aikaisintaan vasta
silloin, kun KTY:n ja TS:n tekemät toimintojen yhdistämistä koskevat yhdistysten kokousten
päätökset ovat lainvoimaisia ja KTY:n sääntömuutos on merkitty yhdistysrekisteriin.

3.3. KTY:n ja TS toiminnan yhdistämistä koskeva ”toimintamalli”
KTY:n ja TS:n johtokunnat sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan myötävaikuttamaan siihen, että
vuonna 2009 pidettävässä ensimmäisessä uusien sääntöjen mukaisessa yhdistyksen kokouksessa
valitaan johtokunnan jäsenet liitteissä 1 ja 2 sovitulla tavalla.
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3.4. Yhdistysten päätökset
Yhdistykset sitoutuvat tekemään kaikki päätökset hyvissä ajoin sekä yhdistysten sääntöjen että
yhdistyslain edellyttämällä tavalla. Tämä koskee myös sopimus- ja muiden asiakirjojen
hyväksymistä ja allekirjoittamista koskevia päätöksiä, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen
tarkoituksen toteuttamiseksi sekä Yhdistysten omien päätösten täytäntöön panemiseksi.
3.5. Jäsenhakemukset
Taloustieteellisen Yhdistyksen johtokunta sitoutuu hyväksymään TS:n jäsenten tekemät
jäsenhakemukset ensi tilassa ja siten, että uudet jäsenet voivat käyttää äänioikeuttaan jo
ensimmäisessä vuonna 2009 pidettävässä yhdistyksen vuosikokouksessa.
Mikäli TS:n kunniajäsenet hakevat Taloustieteellisen Yhdistyksen jäseniksi, heistä tulee
Taloustieteellisen Yhdistyksen kunniajäseniä.
Taloustieteellisen Seuran jäsenyysvuodet lasketaan mukaan Taloustieteellisen Yhdistyksen
jäsenyysvuosiin laskettaessa ainaisjäsenyyteen oikeuttavia jäsenyysvuosia. Taloustieteellisen
Seuran jäsenyysvuodet pyritään selvittämään jäsenhakemusten yhteydessä.
3.6. Sitoutuminen
Yhdistysten johtokunnat ja muut vastuuhenkilöt sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan suorittamaan
tämän sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet sopimuksen mukaisesti.
3.7. Sopimuksen voimaan tuleminen, allekirjoittaminen, päättyminen ja korvaukset
Tämä sopimus tulee voimaan 25. päivänä joulukuuta 2008, kun KTY:n että TS:n johtokunnat ovat
sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet. Lisäksi sopimuksen voimaantulemisen vahvistavat vielä
allekirjoituksillaan ne johtokuntien jäsenet, Yhdistysten sihteerit sekä taloudenhoitajat, joiden
allekirjoitukset ovat vaikeuksitta saatavissa. Tavoitteena on, että kaikki sekä KTY:n että TS:n
johtokuntien jäsenet allekirjoittavat sopimuksen.
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus päättyy, kun sen tarkoitus on toteutunut. Sopimus
lakkaa olemasta voimassa myös, mikäli Yhdistysten tai jommankumman yhdistyksen
jäsenkokouksen päätöksen johdosta nostetaan kanne päätösten/päätöksen julistamiseksi
pätemättömäksi tai mitättömäksi. KTY:n ja TS:n johtokunnat vahvistavat sopimuksen purkamisen
kirjallisesti.
Koska toimintojen yhdistäminen perustuu yhteisymmärrykseen, KTY:n ja TS:n johtokunnat voivat
lopettaa yhdistämistä koskevat järjestelyt, mikäli yhdistämisedellytyksiä ei enää ole. Sopimuksen
päättyessä ei puolin eikä toisin suoriteta mitään korvauksia.
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
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Helsingissä 17. päivänä marraskuuta 2008
TALOUSTIETEELLINEN SEURA RY
KANSANTALOUDELLINEN YHDISTYS RY
Sääntöjen ja valtuutuksen mukaiset allekirjoittajat

Essi Eerola,
puheenjohtaja

Jouko Vilmunen
esimies

Matti Sarvimäki,
varapuheenjohtaja

Timo Tyrväinen,
varaesimies

Kristiina Huttunen,
johtokunnanjäsen

Tuulia Hakola-Uusitalo
johtokunnanjäsen

Juha Junttila,
johtokunnanjäsen

Ilkka Kajaste,
johtokunnanjäsen

Antti Kauhanen,
johtokunnanjäsen

Jaakko Kiander,
johtokunnanjäsen

Iikka Korhonen,
johtokunnanjäsen

Hannu Vartiainen
johtokunnanjäsen

Kaisa Kotakorpi,
johtokunnanjäsen

Merja Kauhanen
sihteeri

Pauli Murto,
johtokunnanjäsen

Helinä Laakkonen
sihteeri

Liitteet:
1) Taloustieteellisen Yhdistyksen säännöt
2) Luonnos ”Toimintamalliksi”
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Liite 1 KTY:n ja
yhdistämissopimukseen

TS:n

välillä

17.

päivänä

marraskuuta

2008

allekirjoitettuun

Ennakkotarkastusta koskeva hakemus tehty 1. päivänä elokuuta 2008
Ennakkotarkastettu 14. päivänä elokuuta 2008

TALOUSTIETEELLISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Taloustieteellinen Yhdistys ry, Ekonomiska Föreningen rf ja sen kotipaikka on
Helsinki. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Finnish Economic Association.

2§
Yhdistyksen tarkoituksena on taloustieteellisen tutkimuksen ja talouspoliittisen keskustelun
edistäminen ja kehittäminen Suomessa.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
• tukemalla aatteellisesti jäsentensä tutkimustyötä ja toimeenpanemalla esitelmä- ja
keskustelutilaisuuksia
• harjoittamalla julkaisutoimintaa
• harjoittamalla kansainvälistä yhteistoimintaa

3§
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta johtokunta. Päätöksen tulee olla
yksimielinen.
Yhdistyksen vuosikokous voi johtokunnan ehdotuksesta valita yhdistykselle kunniajäseniä.
Kunniajäsenyyden saavuttamiseksi vaaditaan, että kaksi kolmasosaa vuosikokouksessa läsnä
olevista myöntyy esitykseen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§
Jäsen voi erota yhdistyksestä siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle ilmoittamalla
tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksissa.
Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
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5§
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan vuosittain yhdistykselle jäsenmaksun,
jonka suuruuden vuosikokous määrää johtokunnan esityksestä. Jäsen on myös velvollinen itse
huolehtimaan, että yhdistyksellä on käytettävissään hänen voimassaoleva postiosoitteensa. Jäsen,
joka on suorittanut 30 jäsenmaksua, siirretään suostumuksensa mukaisesti ainaisjäseneksi, ja on
vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta.
Jäsen on oikeutettu saamaan yhdistyksen julkaisemat aikakauskirjat ja johtokunnan harkinnan
mukaan myös muita julkaisuja ilman eri maksua.
6§
Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi
vuosikokouksessa valitut yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
Johtokunnan tulee edustaa yhdistystä, valmistaa kokousten ohjelma, huolehtia yhdistyksen kirjallisten
tuotteiden painattamisesta, hoitaa sen taloutta ja toimeenpanna sen päätökset sekä valita yhdistykselle
sihteeri ja taloudenhoitaja.
Johtokunnan toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain
kolme jäsentä erovuorossa. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa, sen
jälkeen eroaminen tapahtuu vuorottain ja erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten tilalle valitaan
johtokuntaan kolme jäsentä kolmeksi vuodeksi. Johtokunnan jäsenistä valitsee yhdistyksen kokous
varapuheenjohtajan, joka on samalla tuleva puheenjohtaja, vuodeksi. Varapuheenjohtaja valitaan
mikäli mahdollista toisen vuoden jäsenten keskuudesta. Varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi.
Johtokunta on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, ollessa läsnä.
Johtokunta nimittää tarpeelliseksi katsomansa jaostot ja toimihenkilöt.
Näiden sääntöjen tullessa voimaan ensimmäisellä kerralla valitaan puheenjohtaja kolmannen
vuoden jäsenistä.
7§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä
yhdessä sihteerin kanssa. Johtokunnalla on oikeus määrätä sihteeri, taloudenhoitaja tai jokin muu
toimihenkilö kirjoittamaan yhdistyksen nimi myös yksin.
8§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta
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erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen
vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta yhdistyksen kotisivuilla tai jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä (Helsingin Sanomat) tai sähköpostitse.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi
ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni
ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
9§
Yhdistyksen tilit päätetään jokaiselta kalenterivuodelta ja niiden sekä muiden yhdistyksen asiain
hoitoa koskevien asiakirjojen tulee olla valmiit tilintarkastajain tutkittavaksi viimeistään kolme
viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajain tulee jättää kertomuksensa tilien ja hallinnon
tarkastuksesta johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen esityslista
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja
muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet
Valitaan varapuheenjohtaja johtokunnan jäsenistä
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli kaksi kolmasosaa (2/3) vuosikokouksessa äänestyksessä
annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa
perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi (2) viikkoa. Purkamispäätös on
tehtävä molemmissa kokouksessa vähintään kahden kolmanneksen (2/3) enemmistöllä
äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa
määrättävällä tavalla taloustieteellistä tutkimustyötä ja kirjallisuutta edistävään tarkoitukseen.
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Liite 2 KTY:n ja
yhdistämissopimukseen

TS:n

välillä

17.

päivänä

marraskuuta

2008

allekirjoitettuun

Taloustieteellisen Yhdistyksen toimintamalli vuonna 2009
1. ”Siirtymäkauden” aika
KTY:n ja TS:n vanhat johtokunnat jatkavat yhdessä eräänlaisena epävirallisena ”siirtymäkauden
johtokuntana” tai työvaliokuntana 1.1.2009 lähtien ensimmäiseen, vuonna 2009 pidettävään
vuosikokoukseen saakka, joka järjestetään maaliskuussa 2009.
KTY:n esimies toimii
”siirtymäkauden johtokunnan” puheenjohtajana ja TS:n puheenjohtaja ”siirtymäkauden
johtokunnan” varapuheenjohtajana ensimmäiseen vuosikokoukseen asti.
2. Taloustieteellisen Yhdistyksen ”ensimmäinen” johtokunta
Uuden yhdistyksen ensimmäinen johtokunta valitaan vuosikokouksessa 2009 säännöissä mainitulla
tavalla. KTY:n ja TS:n vanhojen johtokuntien jäseniä voidaan valita uuden yhdistyksen
ensimmäiseen johtokuntaan eripituisiksi kausiksi ja yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla.
3. Jaostojen valinta ja toiminta
Johtokunnan lisäksi yhdistyksessä toimii ensimmäisen johtokunnan kauden aikana seuraavat
jaostot:
a) Julkaisujaosto. Julkaisujaostoon kuuluu molempien lehtien toimituskunnat sekä 1-2 tehtävään
nimettyä johtokunnan jäsentä. Jaosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa vaihtamaan toimituskuntien ja
johtokunnan näkemyksiä lehtien julkaisuprofiilista. Toimituskuntien itsenäisyys ja viimekätinen
vastuu julkaisupolitiikasta kuitenkin säilytetään.
b) KT-päiväjaosto. Pääsääntönä on, että kolme johtokunnan jäsentä – yksi ensimmäisen kauden,
yksi toisen kauden ja yksi kolmannen kauden jäsen - valitaan vastaamaan KT-päivien järjestelyistä
ja ohjelmasta. Jaoston puheenjohtajana ja KT-päivien järjestelyjen päävastuullisena toimii toisen
kauden jäsen. Tehtäväkierron periaatteena on, että ensimmäisenä toimivuotenaan KT-päiväjaostoon
valittu johtokunnanjäsen kerää kokemusta KT-päivien järjestämisestä ja suunnittelusta, toisena
vuotenaan toimii konferenssin pääorganisaattorina ja kolmantena vuotenaan avustaa ja ohjaa
jaoston muita jäseniä. Jaoston rakennetta voidaan tarvittaessa myös muuttaa.
c) Seminaarijaosto. Johtokunnasta nimetään vastuuhenkilöt (2-3) vastaamaan yhdistyksen
seminaarien järjestämisestä yhdessä sihteerin kanssa. Seminaarien aiheista keskustellaan ja
päätetään koko johtokunnan tasolla, mutta tilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastaa
seminaarijaosto.
4. Henkilöstö ja julkaisut
TS:n sihteeri jatkaa tehtäviänsä siihen saakka, että TS puretaan. KTY:n sihteeri jatkaa siihen
saakka, kunnes uusi sihteeri valitaan. Lisäksi KTY:n ja TS:n sihteerit hoitavat yhdessä kaikki
uuteen yhdistykseen liittyvät käytännön työt (mm. nettisivujen tekemisen ja yhdistysten
tilaisuuksien markkinoinnin molemmille jäsenistöille). KTY:n ja TS:n puheenjohtajat ja sihteerit
kokoontuvat syksyllä 2008 keskustelemaan henkilöstön tarpeesta ja työnjaosta uudessa
yhdistyksessä. Haku päätettyihin sihteerin paikkoihin avataan syksyllä 2008.
Taloustieteellinen Yhdistys jatkaa Finnish Economic Papers ja Kansantaloudellinen Aikakauskirja
julkaisujen toimittamista samojen toimituskuntien kanssa.

