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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry

Kotipaikka: Helsinki

Osoite: co/o 0lli Rantanen, Kenttäpostinkuja 6 B

90150 Oulu

Rekisterinumero: 208.237

Merkitty rekisteriin: 28.06.2012

Jäljennös annettu: 28.06.2012

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on lnsolvenssioikeudellinen Yhdistys ry, jota näissä säännöissä kutsutaan

Yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi.

Tarkoitus ja toimintamuodot

2 § Yhdistys on insolvenssioikeudellisiin kysymyksiin erikoistuneiden lakimiesten ja muiden

insolvenssiasioihin perehtyneiden ammattilaisten yhteenliittymä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten yhdyssiteenä ja luoda jäsenille edellytyksiä oman

ammattitaitonsa kehittämiseksi.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, järjestää

jäsenilleen koulutustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita sekä pitää yhteyttä koti- ja ulkomaisiin

alan ammattilaisiin. Lisaksi Yhdistys järjestää seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia, joissa

käsiteltävät asiat hallitus tai tarkoitukseen asetettu toimikunta erikseen määrittelee.

Yhdistys voi kuulua yhdistyksenä kansainväliseen insolvenssijärjestöön- tai muuhun vastaavaan

yhteenliittymään. Yhdistyksen jäsenet voivat olla erikseen henkilöjäseniä edellä tarkoitetuissa

yhteisöissä.

Yhdistys voi myös kerätä tietoa yritysten insolvenssiasioista jäsenten ammattitaidoin

kehittämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä

muuta taloudellista ansiota eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua laadultaan

pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä
etuja ajavana työmarkkinajärjestönä. Yhdistyksellä voi olla eettiset säännöt.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4§ Hallitus voi hyväksyä Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yritysten tai yhteisöjen

insolvenssiasioihin erikoistuneen ammattilaisen, joka on hakenut jäsenyyttä ja sitoutunut

noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä sekä mahdollisia eettisiä sääntöjä.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoisia yhteisöjä.

Yhdistykseen voidaan hyväksyä lisäksi myös kannattajajäsen, joka tukee Yhdistyksen pyrkimyksiä.

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.
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Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta Yhdistyksen kokouksissa.

5§ Jäsen voi erota Yhdistyksen jäsenyydestä joko ilmoittamalla siitä kirjallisesti

hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on

velvollinen suorittamaan jäsenmaksun siltä vuodelta, jolloin ero tapahtuu.

6§ Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata Yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai muuten

toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa Yhdistyksen etuja. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli

hän rikkoo Yhdistyksen eettisiä sääntöjä, syyllistyy työssään rikokseen tai ei muuten täytä enää

Yhdistyksen jäsenyyden ehtoja. Jäsen voidaan erottaa myös, mikäli hän kehotuksesta huolimatta

laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen. Päätös jäsenen erottamisesta edellyttää enemmistöä

annetuista äänistä

7§ Varsinaisten jäsenten, yhteisöjäsenten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta

kullekin jäsen- ryhmälle erikseen päättää Yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä.

Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

Hallitus

8 § Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kymmenen viisitoista (15) varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä voi hoitaa myös hallituksen ulkopuolinen asiamies.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on

yksi vuosi.

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan

kutsusta, kun se katsoo siihen olevan tarvetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä ja joko puheenjohtaja tai

hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja kuuluu läsnä oleviin. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin

arpa.

10 § Hallituksen tulee valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten etua ja tässä tarkoituksessa
1. edustaa yhdistystä,
2. käsitellä jäsenhakemukset,

3. kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esiin tulevat asiat ja toimeenpanna

kokousten tekemät päätökset,
4. huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
5. antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja insolvenssiasioita koskevissa kysymyksissä,
6. edistää jäsenkunnan ammattitaitoa ja koulutusta.

Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä ja pysyviä toimikuntia, joiden

tehtävät, kokoonpanon ja toimivallan se määrää.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
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11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai muut

hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä. Hallitus voi myös oikeuttaa hallituksen jäsenen tai

ulkopuolisen asiamiehen kirjoittamaan Yhdistyksen nimen yksin.
Yhdistyksen tilien hoito

12 § Yhdistyksen tilikausi päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima

toimintakertomus ja muut tarpeelliset tilinpitoa ja hallintoa koskevat asiakirjat on annettava

Yhdistyksen tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta hallinnon ja tilien

tarkistamista varten.

13 § Tilintarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle

viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta Yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Yhdistyksen kokoukset

14 § Yhdistyksen päättävänä elimenä toimii vuosikokous. Vuosikokous on päätösvaltainen, jos se

on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai

Yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun

teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja yhdistyksen varsinaiset ja yhteisöjäsenet.

15 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viisi vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, Yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä
sanomalehdessä, sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10

yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten sitä kirjallisesti hallitukselta

pyytää. Viime mainitussa tapauksessa on yhdistyksen kokous kutsuttava koolle viimeistään

kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä

16 § Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-

huhtikuussakesäkuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut kokousvirkailijat
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille tilivelvolliselle
7. vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

vuosittain.

9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10.käsitellään Yhdistyksen toimintasuunnitelma

11.käsitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Sääntöjen muuttaminen ja Yhdistyksen purkaminen
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17 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan

vähintään 2/3 annetuista äänistä.

18 § Yhdistyksen purkamisesta päättää vuosikokous. Päätöksen hyväksymiseksi vaaditaan

vähintään 2/3 annetuista äänistä.

19 § Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai Yhdistyksen purkamista koskevasta

äänestyksestä, jotta asiaa voidaan kokouksessa käsitellä.

20 § Jos Yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat viimeisen vuosikokouksen määräämällä tavalla

Yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Muut määräykset

21 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan Yhdistyslain määräyksiä.


