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1S

Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Konsulttialan Ylemmät Toimihenkilöt KYT ry, ja kotipaikka on Helsingin

kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen alaisuuteen voidaan perustaa

rekisteröimätiömiä alaosastoja, joiden säännöt yhdistyksen hallitus hyväksyy. Yhdistys voi

kuulua jäsenenä sen tarkoitusperåå palveleviin järiestöihin.

2S

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä

- valvoa, hoitaa ja kehittää jäsentensä etuja työsuhteissa sekå solmia näitä koskevia

sopimuksia jäsentensä edustajana

- avustaa ja tukea jäseniään edistämällä näiden yleistä arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia

- hoitaa tiedotustoimintaa ja edistää tavoitteiden tuntemusta jäsenistön keskuudessa

- tarjota edellytykset jäsenistön yhteiselle vapaa-ajan toiminnalle

- pitää yhteyksiä ja olla yhteistoiminnassa muiden vastaavien yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

- hankkii varoja jäsenmaksuilla ja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla erilaisia

tilaisuuksia, rahan- keräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys on oikeutettu omistamaan arvopapereita

ja kiinteistöjä sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä perustamaan eri

tarkoituksia varten rahastoja.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

- järjeståä kokouksia, esitelm ä-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia

- tekee ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja - kokoaa toiminnassaan tarvittavaa

tietoa
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- voi järjestää jäsenilleen voittoa tavoittelematta koii- ja ulkomaanmatkoja

3S

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen suunnittelu- ja konsulttialalla oleva YTN-liittojen

jäsen, joka on Suomen kansalainen ja joka on suorittanut insinöörintutkinnon tai joka toimii

ylemmän toimihenkilön tehtävissä. Jäsenet hyväksyy hallitus. Ennen näidän sååntöjen

voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4S

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Jäsen on oikeutettu nauttimaan kaikkia yhdistyksen tarkoituksessa mainittuja toiminnan

tuloksia. Jåsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntÖjä ja päätöksiä.

5$ Eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisestiyhdistyksen hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouspöytäkirjaan Jos jäsen toimii

vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä tai jättää kehotuksen jälkeenkin jåsenmaksun

suorittamatta, voidaan hänet hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Hallituksen on annettava päätöksensä jäsenen tietoon todisteellisesti kirjallisesti. Jäsen on

oikeutettu saamaan hallituksen erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi. Vaatimus

tästä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa

päätöksen tiedoksi saamisesta. Jäsenen siirtyessä pois suunnittelu- ja konsulttialalta voidaan

jäsen hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottua taitultua erotetuksi

lakkaavat jåsenen oikeudet ja velvollisuudet yhdistystä kohtaan välittömästi. Eronneen

jäsenmaksuja ei palauteta.

6$ Jäsenmaksut
Liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. Yhdistyksen

kokous voi erityisestä syystä ja hallituksen ehdotuksesta päättää kannettavaksi jäseniltä

yhdistyksen toiminnan hyväksi ylimääräisen jäsenmaksun, joka voi olla korkeintaan kaksi kertaa

vuotuisen jäsenmaksun suurui nen.

7$ Hallinto
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään

neljå (4), enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) ja enintäån

kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja ja

varapuheenjohtaja sekä varajäsenet valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan, Muut

varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet näistä on

erovuorossa joka vuosi. Ensimmäisenå vuonna erovuoroiset valitaan arvalla. Jos varsinainen

jäsen tai varajäsen tulee valituksi puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi kesken

toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi varsinainen jäsen tai varajåsen jäljellä olevaksi
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toimikaudeksi Hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen

puheenjohtajaksija varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja ottaa

muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja määräämänä aikana

tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja

tai varapuheenjohtaja, osallistuu kokoukseen. Hyväksyttyyn päätökseen vaaditaan vähintään

puolet äånistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

BS

Hallituksen tehtävåt
- Edustaa yhdistystä ja vastata sen toiminnasta.

- Toimeenpanna yhdistyksen päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi kokouksen

koolle kutsumista.
- Seurata jäsenten palkka- ja sosiaalisia oloja sekä yleisti palkka- ja etuasioiden kehitystä.

- Toimittaa työtaistelua koskevaa päätöstä varten neuvoa antava jäsenäänestys.

- Hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, sekä toimia yhdistyksen taloudellisen aseman vakaana

pysyttämiseksi ja vahvistamiseksi.
- Ylläpitää yhdistyksen jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain

edellyttämät sekä yhdistyksen toiminnassa tarvittavat tiedot .

- Vastaanottaa yhdistyksen toimintaa koskevat ehdotukset ja valmistella yhdistyksen kokouksissa

käsiteltävät asiat .

- Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

- Antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä.

- Valvoa yhdistyksen sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista.

- Huolehtia, etiå jäsensuhteen mukaisten järjestöjen yhdistystä velvoittavat asiat tulevat

toimitetuiksi.
- Noudattaa jäsensuhteensa mukaisten järjestöjen sääntöihin perustuvia päätöksiä ja edistää,

niiden tarkoituksen totuttam ista.

- Huolehtia aktiivisesta tiedottamisesta jäsenkunnalle.

es
Toimihenkilöiden velvollisuudet

Puheenjohtaja ohjaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntojen, yhdistyksen kokousten ja

hallituksen päätösten mukaan sekä johtaa puhetta yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, paitsi

vuosi- ja syyskokouksissa, huolehtii hallituksen kokousten pidosta, laatii hallitukselle

ehdotuksen yhdistyksen vuosittaiseksi toimintasuunnitelmaksija antaa sihteerille sekä muille

toimihenkilöille ohjeita näiden toimintaa varten. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan

ollessa estyneenä hånen tehtäviään. Sihteeri toimittaa hallituksen toimeksiannon perusteella

kokouskutsut jåsenille, pitää hallituksen puolesta ja toimeksiannosta luetteloa ja toimittaa

uusista jäsenistä henkilötiedot jäsensuhteensa mukaisille järjestöille, hoitaa yhdistyksen

kirjeenvaihdon, laatii hallitukselle ehdotuksen vuoden vuosikertomukseksi, hoitaa yhdistyksen

arkistoa ja kirjastoa. Jos yhdistyksellä on muita toimihenkilöitä kuin yllämainitut, toimivat
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he hallituksen sitä varten laatimien ja yhdistyksen kokouksen vahvistamien ohjesääntÖjen

mukaan.

10s
Toiminnan ja tilien tarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan toiminnantarkastajien tai

tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta, Yhdistyksen

hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja

heidän varamiehensä. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee tarkastuksen

ioimitettuaan jättää tilit ja muut asiakirjat tarkastuskertomuksen ohella hallitukselle

viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11S
Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteerija hallituksen

keskuudestaan valitsemat toimihenkilöt, kaksi aina yhdessä.

12S
Kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään keväällå ja syyskokous syksyllä. Ylimääräisiä yhdistyksen

kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi

kymmenesosa (1110) yhdistyksen jåsenkunnasta sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten

hallitukselta pyytää. Kokouskutsu hallituksen laatimine esityslistoineen lähetetään viimeistäån

neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta henkilökohtaisesti jäsenille jäsenkirjeellä tai

yhdistyksen www- sivuilla. Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen sopivaksi

katsomalla tavalla. Yhdistyksen kokouksissa päätetään vain esityslistassa mainituista asioista.

Yhdistyksen vuosikokoukselle jäsenet voivat tehdå päätösesityksiä helmikuun loppuun ja

syyskokoukselle elokuun loppuun mennessä, hallitus käsittelee nämä esitykset ja tuo niistä

pååtösesityksen tai selvityksen yhdistyskokouksel le.

13 $ Äänestykset

Äänestysmenettelyyn viedään vain kannatetut ehdotukset. Tulos ratkaistaan yhdistyksen

kokouksissa avoimella äänestyksellä, jollei kannatettua ehdotusta suljetusta äänestyksestä

jotakin asiaa varten tehdä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se

mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ja

vaaleissa ratkaisee arpa. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi äåni.

Työtaistelun aloittamisesta ja lopettamisesta on toimitettava erillinen suljettu jäsenäänestys.
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14S
Vuosikokouksessa kåsiteltävät asiat

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa - Todetaan kokouksen laillisuus'

- Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, titinpäätös ja

toim innantarkastaj ien tai tili ntarkastaj ien I a usunto

- Vahvistetaan tilinpäätös, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä ja päätetään niiden

aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä

- Käsitellåän muut kokouksessa mainitut asiat.

15S
Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

- Todetaan kokouksen laillisuus
- Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman hyväksymisestä

- päätetään hallituksen esittämästä tulo- ja menoarviosta, liittymis- ja jäsenmaksun

suuruudesta sekä toimihenkilöiden palkkioista

- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - Valitaan hallituksen muut

varsinaiset jäsenei erovuorossa olevien tilalle

- Valitaan hallituksen varajäsenet
- Valitaan toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat ja heille varamiehet

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16S
Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia kahdessa peräkkäisesså vähintään kuukauden väliajoin

pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla syys- tai vuosikokous, ja joissa kummassakin

vähintään 3/4 annetuista äänistä ehdotuksen hyvåksyy'

17S
Yhdistyksen purkaminen
yhdistys purkautuu, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden vällajoin pidetyssä

kokouksessa, joista toisen tulee olla vaali- tai toisen vuosikokous, ja joissa kummassakin

vähintåän 3/4 annetuista äänistä purkautumisehdotuksen hyväksyy. Yhdistyksen purkautuessa

päättää viimeinen kokous varojen ja omaisuuden käytöstä yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviin

tarkoituksiin.
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18$ Yhdistyslaki

Kaikessa, mistå näisså säännöissä ei ole mainittu noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä' Patentti-

ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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