Sivu 1 / 7
HELSINGIN EKONOMIT RY
SÄÄNNÖT
- nykyiset ja muutokset rinnakkain

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Helsingin Ekonomit ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n jäsen.
Yhdistys on Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n jäsen.
2 § YHDISTYKSEN JÄSENET
Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän
kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneen henkilön , muissa Pohjoismaissa yliopistossa alemman
tai ylemmän kauppatieteellisen tutkinnon suorittaneen henkilön sekä henkilön, joka on suorittanut muun
sisällöltään ja vaatimuksiltaan ylempää kauppatieteellistä tutkintoa vastaavan tutkinnon.
sekä henkilön, joka on suorittanut muun sellaisen tutkinnon, jonka Suomen Ekonomien hallitus on
hyväksynyt jäsenyyteen oikeuttavaksi.
Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat suorittaneet kauppatieteellisiä
yliopisto-opintoja (60 ECTS, opiskellen noin yhden vuoden opinnot tai enemmän), mikäli henkilö on
suorittanut yliopistotutkinnon.
Myös sellaiset henkilöt voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi, jotka ovat saaneet oikeuden suorittaa
kauppatieteellistä yliopistotutkintoa, mikäli henkilö on suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon.

Yhdistyksen hallitus voi lisäksi kutsua ulkojäseneksi erittäin ansiokkaasti yhdistyksen toimintaa edistäneen
korkeakoulun tai yliopiston opettajan.
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka muutoin
jäsenedellytyksiä täyttämättä haluaa kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet
yhdistyksen päämäärien hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää kaksi kolmasosaa (2/3)
kokouksessa annetuista äänistä.
3 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken, tukea ensisijaisesti jäsentensä
ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä lisäksi edistää jäsenten tietoja ja taitoja ennen kaikkea
taloudellisella alalla.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa itselleen tai jäsenilleen voittoa eikä välitöntä
taloudellista ansiota.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokous-, esitelmä-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia ja retkiä
sekä harjoittamalla jäsenille tarkoitettua kurssi- ja julkaisutoimintaa.
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Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa keräystoimintaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan
asianmukaisen luvan sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistyksen jäsenet voivat yhteisiä tavoitteitaan edistääkseen perustaa yhdistyksen alaisina toimivia
rekisteröimättömiä kerhoja. Yhdistyksen hallitus vahvistaa kerhojen säännöt.
Omasta tai yhdistyksen jäsenten aloitteesta hallitus voi perustaa säännöin ohjeistettuja kerhoja, joiden
johtoon se nimittää johtokunnan. Hallitus sekä valtuusto voivat perustaa toiminta- tai työryhmiä, joiden
vetäjät ja toimintavaltuudet määritellään tapauskohtaisesti.
4 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous valtuusto vahvistaa vuotuisen jäsenmaksun varsinaisille ja
kannatus jäsenille. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus päättää väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista sairauden, äitiysloman,
asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.
5 § JÄSENEN EROAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. tai
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen yli 12 kuukauden ajalta Jos jäsen ei ole suorittanut
jäsenmaksuvelvoitetta kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa jäsenen
eronneen yhdistyksestä.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
6 § YHDISTYKSEN HALLINTO
6.1. Yhdistyksen valtuusto
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen jäsenten valitsemat valtuutetut, joita näissä säännöissä
kutsutaan valtuustoksi. Valtuustoon kuuluu 24 jäsentä, minkä lisäksi varsinaiseksi jäseneksi valitsematta
jääneistä ehdokkaista tulee valituksi korkeintaan yhtä monta varajäsentä. Valtuuston jäsenten tulee olla
Helsingin Ekonomit ry:n jäseniä. Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa. Valtuuston toimikausi on kolme kalenterivuotta. Valtuusto valitaan joka kolmannen
vuoden lokakuun alun ja marraskuun lopun välissä järjestettävällä jäsenäänestyksellä, joka toteutetaan
sekä postitse, sähköisesti että erillisessä äänestystilaisuudessa enemmistövaalina. Kukin äänioikeutettu voi
äänestää yhtä ehdokasta ja valituksi tulevat ehdokkaat äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä. Äänestys
vaaleissa on järjestettävä valtuuston kokouksen hyväksymän äänestys- ja vaalijärjestyksen mukaisesti.
Valtuuston kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeutettuina kolme Aalto-yliopiston kauppatieteiden
ylioppilaat ry:n kalenterivuodeksi kerrallaan nimeämää tarkkailijajäsentä. Tarkkailijajäsenen tekemiä
ehdotuksia tulee kahden valtuuston jäsenen kannattaa, jotta ne tulisivat kokouksessa käsittelyyn.
6.1.1 Valtuuston kokoukset
Toimikautensa alussa valtuusto pitää järjestäytymiskokouksen, jonka kutsuu koolle hallitus. Hallituksen
puheenjohtaja johtaa kokouksessa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on
valittu. Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet valtuuston äänivaltaisista jäsenistä on läsnä.
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Vuosittain valtuustolla on kolme sääntömääräistä kokousta: kevätkokous, joka on pidettävä toukokuun
loppuun mennessä, suunnittelukokous, joka on pidettävä elokuun 1. päivän ja viimeistään syyskuun 15.
päivän välisenä aikana ja syyskokous, joka on pidettävä lokakuun 15.päivän ja joulukuun 15.päivän välisenä
aikana.
Valtuuston on pidettävä ylimääräinen kokous, kun kokous niin päättää, kun 1/10 valtuutetuista sitä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun
vähintään 200 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten
kirjallisesti vaatii.
Valtuuston kutsuu koolle hallitus vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse.
Järjestäytymiskokouksessa, joka on pidettävä valtuuston vaalia seuraavan tammikuun aikana:
-

valitaan enemmistövaalia käyttäen valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
valitaan enemmistövaalilla hallituksen puheenjohtaja
valitaan hallituksen muut jäsenet
valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla auktorisoitu tilintarkastusyhteisö. Toimikausi jatkuu
valtuuston toimikauden loppuun asti.
päättää ensimmäisen toimintavuoden sääntömääräisten kokousten ajankohdista ja tavasta, jolla se
kutsutaan koolle
käsitellään muut mahdolliset asiat

Kevätkokouksessa:
- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle ja muille
vastuuvelvollisille
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Suunnittelukokouksessa:
- käsitellään tiliraportti- ja sijoitustoimintaa koskevat raportit ensimmäiseltä vuosipuoliskolta
- kuullaan hallituksen ja toimivan johdon selostukset alkuvuoden toiminnasta ja
toimintasuunnitelman toteutumisesta sekä Suomen Ekonomien, Akavan ja neuvottelujärjestöjen
toiminnasta
- Käydään hyväksytyn strategian pohjalta saatekeskustelu seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta
ja talousarviosta
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Syyskokouksessa
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
- vahvistetaan jäsenmaksu sekä päätetään väliaikaisista jäsenmaksuvapautuksista sairauden,
äitiysloman, asevelvollisuuden tms. syyn vuoksi.
- päätetään hallituksen seuraavaa vuotta koskevista valtuuksista sijoitustoiminnan hoidossa
- päätetään seuraavan vuoden sääntömääräisten kokousten ajankohdista ja tavasta, jolla se
kutsutaan koolle
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Edellisten lisäksi valtuusto päättää
- yhdistyksen strategiasta
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-

sektorikohtaisista toimintaa ja sen tavoitteita koskevista periaate- ja toimintaohjelmista
yhdistyksen liittokokousedustajista Suomen Ekonomit ry:ssä
Yhdistyksen liittokokousedustajien toimintavaltuuksista Suomen Ekonomien liittokokouksessa
käsiteltävissä keskeisissä asioissa
yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
valtuuston työjärjestyksestä
valtuuston valintaa koskevasta äänestys- ja vaalijärjestyksestä
valtuuston vaalin aikatauluista
yhdistyksen sijoitustoiminnassa noudatettavista periaatteista
päättää valtuuston vaalin suorittamisajasta ja tavasta sekä tulosten julkistamisajankohdasta

Yhdistyksen äänioikeutetuilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita valtuuston kokoukselle. Aloite on oltava
vähintään 25 äänioikeutetun jäsenen allekirjoittama. Aloite on tehtävä hallitukselle viimeistään 30 päivää
ennen valtuuston kokousta. Hallituksen on tuotava aloite valtuuston käsiteltäväksi ja annettava siitä oma
lausuntonsa.

6.1.2 Valtuuston puheenjohtajisto
Järjestäytymiskokouksessaan valtuusto valitsee enemmistövaalia käyttäen keskuudestaan valtuustolle
puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Äänten mennessä asiaäänestyksessä tasan tulee päätökseksi
se kanta, jota puheenjohtaja kannattaa. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisu suoritetaan arpomalla.
Hallituksen tehtävänä on kutsua koolle valtuuston kokoukset. Puheenjohtajisto seuraa valtuuston puolesta
hallituksen toimintaa sekä sitä, että se noudattaa hyväksyttyä strategiaa, toimintasuunnitelmaa ja
talousarviota.
6.2 Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 vähintään 4 ja enintään 6
muuta jäsentä, joiden kaikkien tulee olla Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten
toimikausi on kolme (3) vuotta.
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa valitaan vuosittain yhdistyslain 29 §:n kohdan 2 mukaista suhteellista
vaalitapaa noudattaen seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle uudet hallituksen
jäsenet erovuoroisten tilalle. Vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan
jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa
vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena
oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden
vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.
Toimikautensa päättävää hallituksen jäsentä ei voida valita heti uudelleen muuksi kuin puheenjohtajaksi.
Sääntömääräinen vuosikokous valitsee seuraavan kalenterivuoden alussa alkavalle kolmivuotiskaudelle
hallituksen puheenjohtajan, jonka tulee saada vähintään puolet kokouksessa annetuista äänistä, ja joka
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Hallitus voi muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan, jolle se antaa valitut tehtävät.
Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan enemmistövaalilla hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi valitaan
hallituksen jäsenet. Milloin hallituksen jäsenten valintaa ei voida tehdä yksimielisesti toimitetaan
hallituksen jäsenten vaali yhdistyslain 29 §:n kohdan 2 mukaisesti suhteellisena vaalina ehdokaslistoja
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käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle. Tällöin kullakin
ehdokaslistalla eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko äänimäärän, toisena
oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi
tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Hallitus valitsee keskuudestaan
vähintään yhden ja korkeintaan kaksi varapuheenjohtajaa.
Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n
kalenterivuodeksi kerrallaan nimeämä tarkkailijajäsen, jonka tekemiä ehdotuksia tulee kahden hallituksen
jäsenen kannattaa, jotta ne tulisivat kokouksessa käsittelyyn.
Mikäli joku hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt osallistumaan hallituksen työhön, valitaan hänen tilalleen
uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen valtuuston kokouksessa.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Myös
kaksi muuta hallituksen jäsentä voivat halutessaan velvoittaa puheenjohtajan kutsumaan hallituksen
kokouksen koolle kuukauden kuluessa pyynnöstä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallituksen tehtävät:
- toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
- edustaa yhdistystä
- valita yhdistyksen toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa
- kutsua koolle yhdistyksen valtuuston kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
- huolehtia vaaliin liittyvistä käytännön järjestelyistä
- toimeenpanna yhdistyksen valtuuston kokousten päätökset
- hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä
- hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja huolehtia kirjanpidosta
- laatia toimintakertomus päättyneeltä tilikaudelta
- laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi
- vahvistaa kerhojen säännöt sekä tukea ja valvoa niiden toimintaa
- huolehtia tiedottamisesta ja sidosryhmäkontakteista
- valita yhdistyksen ehdokkaat Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE Suomen
Ekonomit – Finlands Ekonomer ry:n toimielimiin.
Hallituksella on oikeus päättää yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta tai kiinnittämisestä.
6.3 Yhdistyksen tilintarkastajat
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastusyhteisön ja
lisäksi yhden (1) toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan ja tälle varahenkilön.
Valtuuston järjestäytymiskokous valitsee kolmivuotiskaudeksi tilintarkastajan, jonka tulee olla auktorisoitu
tilintarkastusyhteisö.
7 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun
mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastusyhteisölle ja
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toiminnantarkastajalle /tilintarkastajalle. Heidän tulee antaa omat tilintarkastuskertomuksensa kuukauden
kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu tarkastettavaksi.
8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräinen
kokous, kun kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 200
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille postitettavalla jäsenlehti-ilmoituksella tai
jäsenkirjeellä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsun lähettämispäivä mukaan laskien.
Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa:
- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle ja muille
vastuuvelvollisille
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle
- vahvistetaan jäsenmaksu
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vaalijärjestyksen edellyttämällä tavalla
- valitaan tilintarkastusyhteisö ja toiminnantarkastaja /tilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle
- käsitellään muut mahdolliset asiat
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun aikana.
8 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
yhdessä toiminnanjohtajan, hallituksen jonkun jäsenen tai muun hallituksen määräämän nimen
kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
9 § JÄSENTEN ÄÄNIOIKEUS
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. valtuuston valintaa koskevassa
vaalissa.
10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli sääntömuutosehdotus on saanut kahdessa
peräkkäisessä yhdistyksen valtuuston kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi viikkoa,
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kokouksen äänivaltaisen osanottajakunnan kannatuksen.
Säännöt on annettava Suomen Ekonomiliitto-Finlands Ekonomförbund-SEFE ry:n hallitukselle tiedoksi.
11 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettava Suomen Ekonomiliitto-Finlands
Ekonomförbund-SEFE ry:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai, ellei sellaista ole, Helsingin
kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle. Mikäli edellä mainittuja ei ole, luovutetaan varat yhdistyksen kokouksen
päättämälle taholle.
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Suomen Ekonomit ry:lle tai sitä vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai, ellei sellaista ole, Aaltoyliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:lle. Mikäli edellä mainittuja ei ole, luovutetaan varat
purkautumisesta päättävän valtuuston kokouksen päättämälle taholle.
12 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
13 § YLIMENOKAUDEN SÄÄNNÖS
Poiketen näistä säännöksistä ennen kuin ensimmäinen valtuusto on valittu, vahvistaa yhdistyksen kokous
valtuuston valintaa koskevan vaalijärjestyksen sekä valtuuston työ-, vaali- ja äänestysjärjestyksen.
Yhdistyksen kokous suorittaa muut vaalijärjestyksessä mainitut toimenpiteet, jotka sääntöjen mukaan
vaaliin liittyen kuuluvat valtuuston tehtäväksi, ellei yhdistyksen kokous valtuuta hallitusta suorittamaan
niitä tai osaa niistä.
Syyskokouksessa 2018 valittu yhdistyksen hallitus jatkaa toimintaansa, kunnes yhdistyksen kokouksen
vahvistaman ”valtuuston valintaa koskevan vaalijärjestyksen” mukaisesti valittu uusi hallitus on pitänyt
järjestäytymiskokouksensa.

