
 

 

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY 
 
 
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

 
1 § Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä 

käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja 
 yhdistyksen kieli on Suomi. Toiminta-alue käsittää koko valtakunnan. 
 
Tarkoitus ja toiminta 
 
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 yhdistää valtakunnan alueella koulutetut tekniikan asiantuntijat toimimaan 
yhteisten etujensa edistämiseksi. 

 valvoa jäsenkuntansa oikeudellisia, ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia 
etuja virka- ja työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä sekä edustaa jäseniään 
edunvalvonta-asioissa ja keskusjärjestöissä 

 edistää yhteistoimintaa työmarkkina-asioissa eri ammattialojen kesken 

 edistää yhdistyksen tarkoitusta palvelevien yhdistysten syntyä ja kehitystä 
 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa rahoittamiseksi yhdistys: 

 tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja 

 käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäsenistöään koskevissa asioissa, myös 
paikallis- ja työpaikkatasolla. 

 toimeenpanee kursseja, esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja jäsenilleen sekä 
harjoittaa julkaisutoimintaa 

 toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksua 

 voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta 

 voi järjestää arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä vastaanottaa avustuksia, 
lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. 

 
Jäsenet ja jäseneksi ottaminen 
 
4 §  Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä tiede- tai ammattikorkeakoulun loppu-

tutkintoa opiskelevan ja kunnan, seurakunnan, yksityisen tai valtion sektorilla työsken-
televän insinöörin, teknikon tai vastaavan koulutuksen omaavan ja vastaavissa tehtä-
vissä toimivan ylemmän toimihenkilön, toimihenkilön tai viranhaltijan, joka sitoutuu 
noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenen jo saavuttamat jäsen-
oikeudet säilyvät. 

 
Jäseneksi ilmoittautumisen yhteydessä on tarpeellisten henkilötietojen lisäksi mainit-
tava työpaikan nimi ja osoite. 
 
Yhdistys voi ottaa myös jäsenekseen rekisteröityjä yhdistyksiä, joissa on henkilö-
jäseniä. 
 

5 §  Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua sen toimintaa erityisesti edistäneen henkilön. 
Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyskokous, jos yhdistyksen hallitus on 
tehnyt siitä esityksen. 



 

 

 
Jäsenmaksu 
 
6 §  Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruus 

määrätään kahden vuoden välein sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa. 
 Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. 
 Erityisestä syystä, kuten esim. työttömyyden sairauden tai vanhempainloman vuoksi 

hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta. 
 
Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 
 
7 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti eroamisestaan yhdistyksen 

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen 
 kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
 
8 § Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen etuja tai muutoin ei täytä jäsenkelpoisuuden 

ehtoja, voidaan erottaa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. 
 
 Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta ilman hyväksyttävää syytä 
 (6 §:n 2 mom.) yli vuoden ajalta, voi yhdistyksen hallitus katsoa eronneeksi yhdistyk-

sestä.  
 
 Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. 
 
Yhdistyksen hallintoelimet ja kokoukset 
 
9 § Yhdistyksen hallintoelimiä ovat yhdistyskokous, hallitus ja hallituksen työvaliokunta. 
 
Yhdistyskokous 
 
10 § Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyskokous. 
 Yhdistyskokoukset ovat joko sääntömääräisiä tai ylimääräisiä. 
 
 Sääntömääräinen yhdistyskokous pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla 

joka toinen vuosi marraskuun loppuun mennessä. 
 
 Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään milloin yhdistyskokous niin päättää, hallitus 

katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäse-
nistä asiaa kirjallisesti erityisestä ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta vaatii. 

 Kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus koolle-
kutsumisesta on saapunut hallitukselle. 

 
 Yhdistyskokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) 

viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisesti jäsenrekisterissä 
 olevien osoitetietojen mukaisesti kirjeellä tai sähköpostilla tai kutsu on nähtävillä 
 yhdistyksen internet kotisivulla tai jäsenlehdessä tai valtakunnallisessa lehdessä  
 
 Kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäviksi ja 

päätettäviksi. Muu asia voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi 
 siinä tapauksessa, että yhdistyksen jäsen tekee siitä kokouksen alussa esityksen 
 työjärjestykseen ja että erimielisyyden sattuessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 

äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa asian käsiteltäväksi ottamista ja asiasta 
voidaan tehdä päätös, jos se on yksimielinen. Päätös yhdistyslain 23 §:ssä mainituis-
ta asioista ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi ja päättää, ellei niistä ole kokous-
kutsussa erityisesti ilmoitettu. Kokouksessa voidaan kuitenkin keskustella muista 



 

 

 asioista, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä sitä 
puoltaa. Käyty keskustelu merkitään pöytäkirjaan. 

 
 Jäsen, joka haluaa jonkun asian ottamista käsiteltäväksi sääntömääräisessä yhdis-

tyskokouksessa, on jätettävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään toimikau-
den toisen vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä. Tällöin asia on otettava käsitel-
täväksi sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa ja hallituksen on annettava asiasta 
lausunto. 

 
11 § Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. 
 Kokouksessa läsnä oleva jäsen voi oikeaksi todistetulla valtakirjalla edustaa enintään 

viittä (5) muuta yhdistyksen jäsentä. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon 
puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja salaisessa äänestyksessä arpa. 

 
12 § Yhdistyskokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai vanhin 

paikalla oleva yhdistyksen jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen 
puheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt. 

 
 Sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat: 

 kokouksen avaus 

 tervehdykset ja huomionosoitukset 

 valtakirjojen toteaminen 

 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja 
kolme (3) ääntenlaskijaa 

 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 hyväksytään kokoukselle työjärjestys 

 käsitellään edellisen kauden toimintakertomus  

 käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä hallituksen sen johdosta 
mahdollisesti antama selvitys 

 vahvistetaan tilinpäätös 

 päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

 käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma yhdistyskokousten väliseksi 
ajaksi 

 käsitellään hallituksen laatima talousarvio yhdistyskokousten väliseksi ajaksi 

 määrätään jäsenmaksun suuruus 

 päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (5-12) 

 joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

 valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan 

 valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa 

 päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista ja 10 §:n 6 momentin 
mukaan käsiteltävistä asioista 

 kokouksen päättäminen 
 
13 § Yhdistyskokouksessa äänestystapa on avoin. Suljettu lippuäänestys järjestetään, jos 

joku jäsen ja/tai kunniajäsen sitä vaatii. Äänestyksen ratkaisee yksinkertainen äänten 
enemmistö, ellei säännöt ja yhdistyslaki toisin määrää. 

 Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla. 
 
14 § Yhdistyskokoukseen saapuvien jäsenten sekä kunniajäsenten matka- ja päiväraha-

kustannukset korvataan yhdistyksen hallituksen päättämällä tavalla. 



 

 

 
Hallitus 
 
15 § Yhdistyksen hallinnosta vastaa hallitus. Hallituksen toimikausi alkaa valinta-

kokouksesta. 
 
16 § Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 5-12 

muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset vara-
jäsenet.  

 
Hallituksen jäsenten valinnassa tulee ottaa huomioon jäsenkunnan rakenne. 

 
 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä varainhoitajan, 

jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus voi tarvittaessa valita muitakin toimi-
henkilöitä sekä päättää henkilöstön palkkaamisesta yhdistykseen. 

 
 Hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. 
 
 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohta-

jan kutsusta taikka jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä erityisesti ilmoitet-
tua asiaa varten puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii. 

 
 Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 

puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan ääni, paitsi 
vaaleissa arpa. 

 
17 § Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdis-

tyslain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyskokouksen päätösten mukaisesti. 
 
 Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisesta yleensä 

ja erityisesti muun muassa: 

 edustaa yhdistystä 

 hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet sekä pitää säädettyä luetteloa yhdistyksen 
jäsenistä 

 kutsua koolle yhdistyskokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat 

 hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, 
että tilinpäätös tehdään määräaikana ja esitetään tilintarkastajien tarkastettavaksi 

 valmistella ehdotus yhdistyksen talousarvioksi 

 valita työvaliokunta ja muut tarpeelliset toimikunnat ja elimet sekä vahvistaa niille 
ohjesäännöt 

 ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heille kuuluvista tehtävistä, 
valvoa heidän toimialaansa sekä vahvistaa heidän palkkauksensa talousarvion 
rajoissa ja 

 ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttami-
seksi 

 
18 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihtee-

ri, kaksi aina yhdessä. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen 
nimen. 

 
19 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asianmukaisine liitteineen ja 
 toimintakertomus esitetään tilintarkastajille vuosittain tarkastettavaksi 9.5 mennessä. 
 



 

 

 Tilintarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi. Tilintarkastajien toimi-
kausi alkaa tehtäväänsä valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta. 

 
Alaosastot 
 
20 § Yhdistyksen jäsenet voivat tarvittaessa muodostaa alaosastoja tai kerhoja, joiden 

toiminnan tarkemmat määräykset annetaan hallituksen hyväksymillä toimintaohjeilla. 
 
Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen 
 
21 §  Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on tehtävä hallitukselle viimeistään 

kaksi (2) kuukautta ennen sääntömääräistä yhdistyskokousta. 
 
 Sääntömuutoksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikis-

ta kokouksessa annetuista hyväksytyistä äänistä. Sääntömuutos voidaan käsitellä 
 ainoastaan sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa. 
 
22 § Yhdistyksen purkamista tarkoittava ehdotus on tehtävä hallitukselle vähintään kaksi 

(2) kuukautta ennen sääntömääräistä yhdistyskokousta. Purkamisehdotus käsitellään 
ensin sääntömääräisessä yhdistyskokouksessa ja tämän jälkeen aikaisintaan kuu-
kauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen ylimääräisessä yhdistyskokouksessa ja sen 
hyväksymiseen vaaditaan, että näissä kummassakin kokouksessa vähintään kolme 
neljäsosaa (3/4) kaikista kokouksessa annetuista äänistä ehdotusta kannattaa. 

 
23 §  Jos yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen jäljellä olevat varat jälkimmäi-

sen purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen päättämällä tavalla 2 §:ssä mainittui-
hin tarkoituksiin. Mikäli yhdistys lakkautetaan käytetään varat samaan tarkoitukseen. 


