
 

TALOUSTIETEELLISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Taloustieteellinen yhdistys ry, National 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 jäsenoikeuden 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.  

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 käytettävissä hänen voimassaolevat posti- ja sähköpostiosoitteensa. 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 

erottaminen tapahtuu vuoroittain 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. Puheenjohtajan 

erotessa kesken toimikauden varapuheenjohtaja siirtyy puheenjohtajaksi. Tällöin voidaan uusi 

varapuheenjohtaja valita yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. 

Johtokunta on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja, ollessa läsnä.  

Johtokunta nimittää tarpeelliseksi katsomansa jaostot ja toimihenkilöt. 

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 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 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 puheenjohtajaksi johtokunnan jäsen 6 § nojalla. Mikäli puheenjohtajaa ei saada valittua 6 § nojalla, 

valitaan puheenjohtaja johtokunnan jäsenistä 

• Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenet 

• Valitaan varapuheenjohtaja johtokunnan jäsenistä 

• Valitaan yksi tai useampi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 

• 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.  

 

 


