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Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Sähkötarkastusyhdistys Säty ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
2 § TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistys on sähköturvallisuuslaissa säädettyjen valtuutettujen laitosten ja valtuutettujen tarkastajien
yhteenliittymä, joita yhdistys edustaa suhteissa viranomaisiin, toisiin järjestöihin ja muihin ulkopuolisiin
osapuoliin Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä yhteisiä etuja sähkölaitteisto ja hissitarkastusta
(jäljempänä tarkastusta) koskevissa ammatillisissa ja teknillisissä kysymyksissä. Yhdistyksen tarkoituksena on
myös edistää jäsentensä korkean ammatillisen tarkastustason ylläpitämistä ja edelleen kehittämistä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1.

valvoo jäsenistön etuja tarkastusta koskevien asioiden käsittelyssä viranomaisten, elinkeinoelämän ja alan
muiden järjestöjen sekä muiden asianosaisten kanssa;

2.

organisoi tutkimus ja rationalisoimistoimintaa tarkastuksen kehittämiseksi, valvoo alan sopimustoimintaa
ja pyrkii aikaansaamaan kiinteät puitteet teknillisen toiminnan muodoille;

3.

organisoi koulutus ja julkaisutoimintaa, harjoittaa neuvonta ja tiedotustoimintaa tarkastuksen ja
erityisesti jäsentensä ja niiden toimihenkilöiden kaupallisen, teknillisen ja liikkeenhoidollisen tason
kohottamiseksi;

4.

harjoittaa yleisöön kohdistuvaa, tarkastusta koskevaa neuvonta ja tiedotustoimintaa;

5.

seuraa tarkastuksen kehitystä ulkomailla ja pitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin;

6.

pyrkii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla toiminnallaan tukemaan tarkastusta ja sen kehitystä sekä
aikaansaamaan hyvät ja luottamukselliset suhteet muihin sähköalalla toimiviin yhteisöihin ja yleisöön.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3 § JÄSENET
Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea näissä säännöissä mainitussa järjestyksessä jokainen sähköturvallisuuslain
nojalla Turvatekniikan keskuksen (TUKES) nimeämä valtuutettu laitos tai turvatekniikan keskuksen nimeämä
valtuutettu tarkastaja.
4 § MUUT JÄSENET
Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä ja kannatusjäseniä
Kannatusjäseniksi voidaan valita oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä henkilöitä.
Kunniajäseniksi voidaan valita henkilöitä.
Kunniajäsenet valitsee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Kannatusjäsenet valitsee hallitus.
Jäsenen saavuttamat jäsenoikeudet säilyvät.
5 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN
Varsinaiset jäsenet sekä henkilökannatusjäsenet valitsee hallitus hakemusten perusteella.
Yhteisökannatusjäsenet hallitus valitsee kutsumenettelyllä.
Hakemus varsinaiseksi jäseneksi suoritetaan hakijan allekirjoittamalla hakemuslomakkeella, jonka liitteeksi
liitetään kopio valtuutetuksi tarkastajaksi nimitysasiakirjasta sekä työtodistus tai ansioluettelo.
Hakemuslomakkeessa tulee olla yhdistyksen eettiset säännöt, joita hakija sitoutuu noudattamaan.
Eettiset säännöt hyväksyy yhdistyksen kokous.
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6 § ILMOITUKSET JA TILASTOTIEDOT
Jäsen on velvollinen antamaan yhdistykselle jäsenmaksujen määräämistä varten tarvittavat tiedot kuten henkilö
tai ly-tiedot sekä tarvittavat valtuutustiedot.
7 § KIELI
Yhdistyksen rekisteröinti ja pöytäkirjakieli on suomen kieli, mutta ruotsinkielisillä jäsenillä on oikeus
kirjeenvaihdossa ja kokouksissa käyttää äidinkieltään.
8 § MAKSUT
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun.
Jäsenmaksujen suuruuden päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen syyskokous kulloinkin seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
Määriteltyjä erikoistarkoituksia varten voidaan samalla tavoin päättää ylimääräisestä jäsenmaksusta.
Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla enintään varsinaisen jäsenmaksun suuruinen.
Jäsenmaksu kannetaan hallituksen määräämällä tavalla.
Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.
9 § HALLINTO
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Yhdistystä edustaa sen lainmukaisena toimielimenä hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen valitsema
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen varsinaisten jäsenten
piiristä.. Hallituksen varajäseniä valitaan neljä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, , siten
että he ovat vuorovuosin erovuorossa. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten että
vuosittain heistä on puolet erovuorossa.
10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA KOKOUKSET
Yhdistyksen hallitus käsittelee ja päättää juoksevat asiat, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin se katsotaan tarpeelliseksi, tai kun kolme hallituksen
jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenillä on kullakin yksi
ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee avoimessa vaalissa
päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide ja suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna.
Hallituksen kokouksissa on laadittava pöytäkirja, joka tarkistutetaan kokoukseen osallistuneilla hallituksen
jäsenillä kahden viikon kuluessa kyseisestä kokouksesta ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri ja
hyväksyy hallitus seuraavassa kokouksessaan. Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1.

edustaa yhdistystä suhteissa viranomaisiin ja ulkopuolisiin;

2.

pyrkiä kaikin tavoin edistämään yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista, harkita sitä tarkoittavia
aloitteita ja esityksiä sekä tehdä niiden toimeenpanemista koskevat päätökset;

3.

valvoa, että yhdistyksen sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia noudatetaan;

4.

käsitellä ja ratkaista yhdistyksen jäsenhakemukset samoin kuin yhdistyksestä erottamista koskevat asiat;

5.

yhteisvastuullisesti hoitaa yhdistyksen omaisuutta;

6.

laatia vuosittain toimintakertomus sekä esittää tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase yhdistyksen
kevätkokoukselle;

7.

valmistella ja esittää yhdistyksen syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi
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kalenterivuodeksi ja siinä yhteydessä tehdä esitys jäsenmaksusta sekä mahdollisesta; ylimääräisestä
jäsenmaksusta;
8.

valmistella ja antaa lausuntonsa muistakin yhdistyksen kokoukselle menevistä asioista;

9.

käsitellä rikkomuksia yhdistyksen sääntöjä sekä tehtyjä päätöksiä ja sopimuksia vastaan.

10.

pitää yllä jäsenluetteloa

11.

päättää yhdistyksen maksujen ja laskujen hyväksymismenettelystä sekä talouden seuraamisen
menettelytavoista

12.

valitsee yhdistyksen sihteerin

13.

valitsee yhdistyksen varainhoitajan

14.

valitse muut tarvittavat toimi ja vastuuhenkilöt

11 § TYÖVALIOKUNTA JA MUUT VALIOKUNNAT
Hallitus voi perustaa alaisuudessaan toimivia työ ja muita valiokuntia harkintansa mukaan.
12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai varainhoitaja ja sihteeri
kaksi yhdessä.
Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhdistyksen varainhoitajalla,
kullakin yksin.
Varainhoitajalla on oikeus tehdä pankki ja arvo-osuustilin käyttösopimus päätepankilla tai internetillä
hallituksen päätöksellä. Hallituksen hyväksyttäväksi on toimitettava vähintään kopiot tiliotteista tarpeellisine
lisäselvityksineen.
13 § RAHASTOT
Yhdistyksen kokous voi omasta tai ulkopuolisten aloitteesta perustaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisen
hyväksi toimivia rahastoja, joiden säännöt yhdistyksen kokous vahvistaa.
14 § TILINTARKASTAJAT
Yhdistyksellä on tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.
15 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun
aikana. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun kuluessa.
16 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen, on lähetettävä yhdistyksen jäsenille
vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsu toimitetaan sähköpostitse sekä yhdistyksen www-sivujen välityksellä
sekä kirjeitse niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan. Kutsussa on mainittava niistä
asioista, jotka kokouksessa tulevat käsiteltäviksi.
17 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä maalis-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
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Yhdistyksen kokouksissa puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Valtuutettujen laitosten muut kuin viralliset edustajat voivat osallistua kokouksiin ilman äänioikeutta.
18 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

kokouksen avaus;

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa;

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.

hyväksytään kokouksen esityslista;

5.

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto;

6.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

kokouksen avaus

2.

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa;

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.

hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä varsinaisten ja kannatusjäsenten jäsenmaksu,
hallituksen puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot, sekä matka ja muut
korvaukset;

6.

valitaan hallitukseen joka toinen vuosi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet erovuoroisten
tilalle seuraavan kalenterivuoden alusta alkavaa toimikautta varten;

7.

valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

8.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä
kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle ennen syyskuun 1. päivää.
Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.
19 § ÄÄNESTYS
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella valtuutetulla laitoksella korkeintaan viisi ääntä / laitos ja jokaisella
valtuutetulla tarkastajalla on yksi ääni. Jos valtuutetulla laitoksella on alle viisi tarkastajaa, rajoittuu
äänimäärä tarkastajamäärään.
Valtuutettu tarkastaja älköön äänestäkö useammalla kuin kahdella valtakirjalla. Valtuutetun laitoksen
virallinen edustaja tai edustajat äänestävät laitoksen valtakirjalla.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaistaan vaalit arvalla.
Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimesti. Suljettu lippuäänestys järjestetään henkilövaalissa, mikäli joku
äänivaltainen kokousedustaja sitä vaatii ja muussa asiassa, jos siitä on tehty kannatettu esitys.
20 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT
Yhdistyksen kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, varmentaa
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kokouksen sihteeri ja tarkistavat kokouksen siihen valitsemat henkilöt.
Pöytäkirja toimitetaan sähköpostitse yhdistyksen jäsenille sekä julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla.
21 § MATKA YM. KULUJEN KORVAAMINEN
Matkoista yhdistyksen asioissa, sikäli kuin ne eivät koske yhdistyksen kokouksia, maksetaan hallituksen ja
valiokuntien sekä yhdistyksen muiden toimielimien jäsenille matkakulujen korvaus yhdistyksen kokouksen
päätöksen mukaan.
22 § SUHTEET ALAN JA ELINKEINOELÄMÄN MUIHIN JÄRJESTÖIHIN
Yhdistys pyrkii tarkoitusperiään toteuttaessaan toimimaan yhteistyössä tarkastuksen sekä elinkeinoelämän
muiden järjestöjen kanssa.
23 § JÄSENEN EROAMINEN
Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittaa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ja eroaminen tulee voimaan heti.
Jäsen, joka eroaa yhdistyksestä, ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Jäsen
menettää yhdistyksestä erotessaan kaikki oikeutensa yhdistykseen eikä hänellä myöskään ole mitään oikeuksia
sen omaisuuteen nähden.
24 § JÄSENEN EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsenen, joka huomautuksista huolimatta rikkoo näitä sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä vastaan tai
asettuu vastustaman yhdistyksen määräyksiä tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen
liittymällä on sitoutunut tai joka huomautuksista huolimatta jättää hallituksen määräämänä aikana
suorittamatta näiden sääntöjen mukaiset maksunsa yhdistykselle, voi hallitus erottaa heti yhdistyksestä.
Ennen kuin jäsenen erottamista koskeva päätös tehdään, on tälle annettava tilaisuus selvityksen antamiseen.
Hallituksen erottama jäsen voi 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan kirjallisesti hakea muutosta
yhdistyksen kokoukselta, joka käsittelee asian. Muutoshakemus on jätettävä kirjallisena yhdistyksen hallitukselle
osoitettuna.
Erotettu jäsen ei ole oikeutettu saamaan takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Erotettu jäsen menettää
yhdistyksestä erotessaan kaikki oikeutensa yhdistykseen ja sen omaisuuteen nähden.
25 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen
kokouksessa. Kokousten välillä tulee olla vähintään kuukausi ja toisen kokouksista tulee olla varsinainen.
Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä
kummassakin kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen jäljellä olevat varat jälkimmäisen purkamisesta päättävän
kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin samantapaisia pyrkimyksiä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle tai
oikeuskelpoiselle yhteisölle. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
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