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LIIKESIVISTYSRAHASTON KANNATUSYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 

 

 1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka 
Helsingin kaupunki. 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on kartuttaa ja hoitaa Liikesivistysrahasto - nimistä 
rahastoa ja käyttää sen varoja ensi sijassa korkeampaa taloudellista sivistystä 
edistäviin tarkoituksiin. 

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- tukee kauppatieteellistä ja muuta elinkeinoelämää hyödyttävää tutkimusta ja 
toimintaa sekä kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa koulutusta ja opiskelua; 

- avustaa taloudellisia kysymyksiä käsittelevän tieteellisen ja ammatillisen kir-
jallisuuden julkaisemista; 

- toimeenpanee taloudellista sivistystä edistäviä esitelmä- yms. tilaisuuksia ja 
avustaa niiden järjestämistä. 

Apurahojen jaosta ja muista tukitoimenpiteistä päättää yhdistyksen hallitus. Hal-
litus voi asettaa apurahojen saajille tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja. 

4 § Varojen hankinta ja sijoitus 

Yhdistys kartuttaa omaisuuttaan hankkimalla lahjoituksia ja avustuksia, toi-
meenpanemalla rahankeräyksiä, myymällä julkaisuja sekä muilla vastaavilla ta-
voilla. 

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiin-
teistöjä. 

Yhdistyksen varat on sijoitettava suunnitelmallisesti. 

5 § Erikoisrahastot 

Liikesivistysrahastoon voidaan perustaa nimikko- tai muita erikoisrahastoja. Ra-
hastojen varat sijoitetaan osana yhdistyksen varoja, ellei tietyn erikoisrahaston 
vahvistetuissa säännöissä toisin määrätä. 

Erikoisrahaston vähimmäispääomasta ja pääomalle vuosittain hyvitettävästä ko-
rosta päättää yhdistyksen hallitus, joka myös vahvistaa rahastojen säännöt ja uu-
sien erikoisrahastojen perustamisen. 

6 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat ne Suomen kansalaiset, jotka hallitus hyväksyy yhdis-
tyksen jäseniksi heidän suoritettuaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmak-
sun. 

Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminut erit-
täin ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. 



 
 
 

2 
 
 

 

1
47

3
8.

1.
3 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapu-
heenjohtajaksi hallituksen jäsenenä erityisen suuresti ansioituneen henkilön. Yh-
distyksellä voi samanaikaisesti olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät muuttumattomina. 

Jäseniltä voidaan periä liittymismaksu, ainaisjäsenmaksu tai vuosittainen jäsen-
maksu sekä ylimääräinen jäsenmaksu, jos valtuuskunta niin päättää. Maksujen 
suuruudesta päättää valtuuskunta. 

7 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään 
kymmenen yhdistyksen jäsentä. 

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt ennen valintako-
kousta 70 vuotta. 

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päätyttyä ja päättyy kol-
men vuoden päästä pidettävän valintakokouksen päättymiseen. Henkilö voidaan 
valita hallituksen jäseneksi enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. 

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain noin kolmasosa.  

Jos hallituksen jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikauttaan, hänen tilalleen voi-
daan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

8 § 

Hallitus valitsee yhdistykselle vuodeksi kerrallaan stipendivaliokunnan, jossa on 
5 - 7 yhdistyksen jäsentä, nimeää sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja 
vahvistaa sille ohjesäännön. Stipendivaliokunnan puheenjohtajan tulee olla halli-
tuksen jäsen. 

Hallitus nimittää yhdistykselle toimitusjohtajan. 

9 § 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Ko-
kous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä tai toimitusjoh-
taja sitä vaatii. 

Kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava kirjeellä, sähköpostilla tai muulla 
hallituksen päättämällä tavalla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Sähköposti-
kokous voidaan kutsua koolle samana päivänä, kun kokous avataan. Sähköposti-
kokous voidaan sulkea ennen kuin viikko on kulunut kokouksen avaamisesta 
vain, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat ottaneet osaa kokoukseen. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. 

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. 

10 § 

Hallituksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  
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Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä ole-
vista jäsenistä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet 
menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä 
kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden 
eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan ar-
valla. 

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiin-
nittämisestä. 

11 § Vaalivaliokunta 

Yhdistyksellä on vaalivaliokunta, johon kuuluu kolme jäsentä. Vaalivaliokunnan 
toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa valintaa koskevan kokouksen pää-
tyttyä. 

Vaalivaliokunta valmistelee ehdotukset valtuuskunnan jäsenten, valtuuskunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, hallituksen jäsenten, hallituksen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajien sekä tilintarkastajan valintaa koskevissa asioissa 
ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevista asioista. 

Vaalivaliokunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota kannattavat kaikki vaalivalio-
kunnan jäsenet. Hallituksen jäsenten palkkioita koskevissa asioissa päätökseksi 
tulee ehdotus, jota kannattavat kaikki esteettömät vaalivaliokunnan jäsenet. 

12 § Valtuuskunta 

Yhdistyksessä on valtuuskunta, joka käyttää jäsenille kuuluvaa päätösvaltaa, 
jollei näissä säännöissä ole erikseen määrätty muuta. 

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään kolmekymmentäkuusi ja enintään neljäkym-
mentäkahdeksan yhdistyksen jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita 
henkilöä, joka on täyttänyt ennen valintakokousta 70 vuotta. 

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Valtuuskunnan 
jäsenistä on erovuorossa vuosittain noin kolmasosa. 

Jos valtuuskunnan jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikauttaan, hänen tilalleen 
voidaan valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

13 § 

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätko-
kous pidetään kesäkuun loppuun mennessä ja syyskokous joulukuun loppuun 
mennessä hallituksen määräämänä aikana. 

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään, kun valtuuskunta niin päättää tai 
hallitus katsoo olevan siihen aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa valtuus-
kunnan jäsenistä on sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten pyytänyt halli-
tukselta. 
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Valtuuskunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös 
postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ko-
kouksen aikana tai ennen kokousta. Päätös voi koskea myös vain osaa kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista. 

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän yh-
distykselle ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä tai sähköisesti vähin-
tään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouk-
sessa käsiteltävät asiat. 

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolmasosa sen jäsenistä on 
läsnä. 

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet äänes-
tyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen pu-
heenjohtajan ääni. 

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä 
kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden 
eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan ar-
valla. 

14 § 

Valtuuskunnan kevätkokouksessa 

- käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto 

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
ja tarvittaessa siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä 

- vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä 

- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle 

- valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä kaksi varapuheenjohtajaa ja määrä-
tään varapuheenjohtajien sijaantulojärjestys 

- valitaan tarvittaessa vaalivaliokunnan jäsenet ja vaalivaliokunnan puheenjoh-
taja. 

Valtuuskunnan syyskokouksessa  

- vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäseniltä perittävien maksujen suuruus ja 
talousarvio seuraavalle vuodelle 

- päätetään tilintarkastajien palkkiosta seuraavalle vuodelle 

- valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja tarvittaessa näille 
varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan vuoden kirjanpito, tilinpäätös ja 
hallinto. 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi valtuuskunnan kokouksessa otetaan käsiteltä-
väksi kokouskutsussa mainitut muut asiat, jotka hallitus esittää tai joista valtuus-
kunnan jäsen on vähintään kuukausi ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjalli-
sesti esityksen. 
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15 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat vuosittain vuosikokoukseen. Yhdistyksen vuo-
sikokous pidetään marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa 

- vahvistetaan valtuuskunnan jäsenten lukumäärä 

- valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja täydennetään 
tarvittaessa muuten valtuuskuntaa 

- valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohta-
jaa 

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen, milloin valtuuskunta 
tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä 
sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten pyytää. 

16 § 

Kutsu yhdistyksen kokouksiin julkaistaan vähintään neljätoista päivää ennen ko-
kousta ainakin yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsussa on 
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

17 § Aluetoimikunnat 

Yhdistyksen toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi voidaan perustaa rekiste-
röimättömiä aluetoimikuntia ja nimittää asiamiehiä. Aluetoimikunnille hallitus 
vahvistaa ohjesäännön. 

18 § Nimen kirjoittaminen 

Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla sekä toimitusjohtajalla on oi-
keus kaksi yhdessä kirjoittaa yhdistyksen nimi. 

Hallitus voi määrätä yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyk-
sen nimen hallituksen määräämällä tavalla. 

19 § Tilit 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja ehdotus kertomukseksi 
edellisen vuoden toiminnasta on annettava huhtikuun viimeiseen päivään men-
nessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen valtuuskunnan kevätkokousta. 

20 § Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamista koskevan päätöksen tekemiseen tarvitaan 3/4 kaikista 
äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pide-
tyssä yhdistyksen jäsenten kokouksessa. 

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava yhdistyksen jäsenten ko-
kouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittua tarkoitusta par-
haiten vastaavaan toimintaan. Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat on käytettävä 
edellä määrätyn mukaisesti. 
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21 § Siirtymäkauden määräys 

Ensimmäisen näiden sääntöjen mukaisen valtuuskunnan muodostaa sääntöjä 
muutettaessa hallituksessa olevat jäsenet. Ensimmäisen valtuuskunnan jäsenistä 
on erovuorossa noin kolmasosa 31.12.2019, noin kolmasosa 31.12.2020 ja noin 
kolmasosa 31.12.2021. Erovuoroisuus määräytyy sääntöjä muutettaessa olevan 
erovuoroisuusjärjestyksen mukaan. 

Ensimmäisen näiden sääntöjen mukaisen hallituksen muodostaa sääntöjä muu-
tettaessa työvaliokunnassa olevat jäsenet. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä on 
erovuorossa noin kolmasosa valtuuskunnan kevätkokouksessa 2019, noin kol-
masosa valtuuskunnan kevätkokouksessa 2020 ja noin kolmasosa valtuuskunnan 
kevätkokouksessa 2021. Erovuoroisuus määräytyy sääntöjä muutettaessa olevan 
erovuoroisuusjärjestyksen mukaan. 

Ensimmäinen näiden sääntöjen mukainen yhdistyksen vuosikokous pidetään 
vuonna 2019. 

Ensimmäinen näiden sääntöjen mukainen valtuuskunnan kokous on vuoden 
2018 syyskokous. 

 

 


