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SÄÄNNÖT 

 

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 

 

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ekonomit - Finlands Ekonomer r.y. ja kotipaikka 

Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. 

 

Liiton toiminta-alue on koko maa. 

 

Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi, mutta 

keskusteluun voidaan ottaa osaa myös ruotsinkielellä. 

 

Tarkoitus ja toiminta 

 

2 § Liitto on jäsenyhteisöjensä ja niiden jäsenten etujärjestö sekä koulutus- ja tukitoiminnan 

keskuselin. 

 

Liiton tarkoituksena on edistää kauppatieteellisen alan yliopistotutkinnon 

suorittaneiden yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä, toimia jäsenyhteisöjensä yhdyssiteenä, 

valvoa niiden jäsenten yleisiä ja yhteisiä ammatillisia etuja, tukea heidän sivistyksellisiä 

pyrkimyksiään, edistää heidän tietämystään ennen kaikkea talouden alalla sekä luoda 

toiminnallaan oikea käsitys ekonomikunnan merkityksestä ja sen jäsenten 

velvollisuuksista. Liiton tarkoitus ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille tai 

yksittäisille jäsenille välitöntä taloudellista ansiota. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhteisöjensä toimintaa, tekee 

jäsenkuntansa etujen valvomiseksi sopimuksia, järjestää kokouksia ja muita 

yhteistilaisuuksia sekä harjoittaa koulutus-, julkaisu-, jäsenpalvelu- ja 

tutkimustoimintaa. 

 

 

Jäsenyyttä koskevat määräykset 

 

3 § Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Edellisten 

lisäksi liitolla on kunniajäseniä, joista kerrallaan yksi voidaan nimetä 

kunniapuheenjohtajaksi. Liiton kokous, jota kutsutaan myös liittokokoukseksi, 

vaalikokoukseksi, syyskokoukseksi tai kevätkokoukseksi voi hallituksen esityksestä 

kutsua liiton kunniajäseneksi liiton tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen 

henkilön. 

  



2 

 

 

Liiton jäseneksi voi liittokokous hallituksen esityksestä ottaa hyväksymiensä sääntöjen 

mukaan toimivan kauppatieteellisen alan yliopistotutkinnon suorittaneiden 

muodostaman rekisteröidyn ekonomiyhdistyksen. Opiskelijayhteisöksi voi liittokokous 

hallituksen esityksestä ottaa hyväksymiensä sääntöjen mukaan toimivan 

kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa suorittavien muodostaman ylioppilaskunnan 

tai kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa suorittavien muodostaman rekisteröidyn 

yhdistyksen. 

 

Sama henkilö voi kuulua useampaan jäsenyhteisöön samanaikaisesti. Jäsenyhteisöjen 

äänivaltaa laskettaessa kukin henkilö luetaan vain sen yhteisön jäseneksi, jonka kautta 

hän on itse ilmoittanut haluavansa kuulua liittoon. Arvioitaessa jäsenen kelpoisuutta 

liiton luottamushenkilötehtäviin hänet luetaan jäseneksi vain edellä mainittuun 

yhteisöön.  

 

4 § Jäsenyhteisö on velvollinen suorittamaan liitolle jäsenmaksua jäsentensä lukumäärän 

mukaan. Liiton syyskokous määrää jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi vuodeksi. 

 

Liittokokous voi päättää jäsenmaksualennuksista, jotka perustuvat jäsenyhteisön 

jäsenen työttömyyteen, muusta syystä työelämän ulkopuolella oloon, eläkkeellä 

olemiseen, ulkomailla asumiseen, aviopuolisoiden kuulumiseen jäsenyhteisöön, 

rinnakkaiseen jäsenyyteen toisessa jäsenyhteisössä, jäsenyyteen saman keskusjärjestön 

toisessa jäsenliitossa, tutkinnon suorittamisen ajankohtaan, liittymisen tapahtumiseen 

kesken kalenterivuotta sekä muihin edellä lueteltuihin rinnastettaviin seikkoihin. 

 

Opiskelijayhteisö tai kunniajäsen ei maksa liitolle jäsenmaksua. Liittokokous voi 

päätöksellään rajoittaa niitä jäsenpalveluja ja –etuja, joihin opiskelijayhteisön jäsenet 

ovat oikeutettuja. 

 

Jäsenyhteisö on velvollinen toimittamaan liitolle hyväksytyn vuotuisen 

toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä. 

 

5 § Liittokokous on hallituksen esityksestä oikeutettu erottamaan liiton jäsenyydestä 

jäsenyhteisön, joka laiminlyö velvollisuutensa liittoa kohtaan tai toimii tai sallii 

jäsenensä rankaisematta toimia vastoin liiton tarkoitusperiä. 

 

6 § Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, 

kaksi varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja 

vähintään kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi 

edustaa opiskelijoita. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. 

Jäsenyhteisön puheenjohtaja ei voi toimia liiton puheenjohtajana. 

 

 

Hallituksen jäsenet valitaan joka kolmas vuosi vaalikokouksessa kolmen 

kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Puheenjohtajan, I ja II varapuheenjohtajan 

tule olla eri yhdistyksen jäseniä.  

 

Sama henkilö voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai 

jäseneksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi kolmivuotiskaudeksi.  
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Mikäli joku hallituksen jäsen on estyneenä ottamasta osaa hallituksen työhön tai eroaa, 

tai tulee erotetuksi, voidaan hänen tilalleen valita liittokokouksessa jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi uusi jäsen. Mikäli toimikautta on jäljellä vähemmän kuin 12 kuukautta 

ei tällaista toimikautta oteta huomioon edellisessä momentissa tarkoitettuja toimikausia 

laskettaessa.  

 

 Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen liittokokouksen puheenjohtajaksi eikä 

nimitystoimikunnan jäseneksi. 

 

7 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä tai esteellisenä ollessa I 

varapuheenjohtajan tai edellisten estyneinä tai esteellisenä ollessa II 

varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille 

viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta ja käsiteltävät asiat on mainittava 

kokouskutsussa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen 

jäsenistä, joista ainakin yhden tulee olla joku puheenjohtajista. 

 

Hallituksen kokouksissa tulee päätökseksi asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut 

taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet 

saaneet; jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan 

mielipide ja vaaleissa arpa. 

 

8 § Hallituksen tehtävänä on: 

 

1. toimia liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi 

2. edustaa liittoa, tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä liiton puolesta 

kantajana ja vastaajana 

3. kutsua liitto kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 

4. valvoa liittokokousten tekemien päätösten noudattamista 

5. vastata liiton taloudesta 

6. ottaa ja erottaa liitolle johtajat, päälliköt ja esimiehet ja päättää heidän 

työsuhteensa ehdoista  

7. määrittää toimivan johdon valtuudet yhdistyslain sallimissa rajoissa 

8. tehdä liiton kokoukselle esitykset jäsenyhteisöksi hyväksymisestä ja jäsenyydestä 

erottamisesta 

9. laatia liiton toimintakertomus- ja tilinpäätös 

10. laatia ehdotukset liiton talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 

11. päättää oman toimikautensa keston puitteissa toimivien toimikuntien lukumäärästä, 

ohjesäännöistä ja valtuuksista sekä kokoonpanosta edellisen hallituksen antamien 

kriteereiden pohjalta. Hakemukset toimikuntien jäseneksi käsitellään 

vaalikokouksessa valitun hallituksen päättämällä kokoonpanolla, joka tekee 

esityksen toimikuntien jäsenistä vaalikokouksessa valitulle hallitukselle. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. Milloin toimikuntia on 

korkeintaan yhtä monta kuin hallituksessa jäseniä voi sama henkilö toimia vain 

yhden toimikunnan puheenjohtajana. Kussakin toimikunnassa tulee olla jäsenenä 

vähintään yksi ruotsinkielisiä jäsenyhteisöjä ja vähintään yksi opiskelijayhteisöjä 

edustava jäsen. 

12. päättää käyttämiensä johtoryhmien ohjesäännöistä, valtuuksista ja kokoonpanosta 

13. hoitaa muut liittoa koskevat asiat, mikäli niitä ei ole annettu toimikuntien tai 

johtoryhmien hoidettaviksi. 
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Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

 

9 § Liiton neuvoa-antavana elimenä on liittoneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) muuta, liiton ja sen jäsenyhteisöjen 

toiminnassa ansioitunutta eri alojen asiantuntemusta edustavaa jäsentä. 

 

Liittoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä vähintään kolme (3) muuta 

jäsentä valitsee liiton syyskokous. Itseoikeutettuina jäseninä kuuluvat liittoneuvostoon 

liiton puheenjohtaja ja kaikki varapuheenjohtajat. 

 

Liittoneuvosto valitaan vuodeksi kerrallaan. 

 

Liittoneuvosto kokoontuu liiton puheenjohtajan sitä liittoneuvoston puheenjohtajalta tai 

tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajalta pyydettyä, tämän kutsusta. Kokouskutsu 

on lähetettävä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 

 

Liittoneuvoston tehtävänä on: 

 

1. tukea liittoa ja sen toimielimiä liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi 

2. käsitellä liiton toimintaan liittyviä periaatekysymyksiä ja antaa niistä lausuntoja. 

 

Liittoneuvosto voi asettaa alaansa kuuluvien asioiden valmistelua varten tarpeellisiksi 

katsomiaan toimikuntia. 

 

Liiton kokoukset 

 

10 § Varsinaisia liittokokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous viimeistään 

toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa. Kokouksen lähemmän ajan ja 

paikan määrää hallitus, jonka on kuitenkin ilmoitettava seuraavan kalenterivuoden 

sääntömääräisten ja tiedossaan olevien muiden liittokokousten ajankohdat 

jäsenyhdistyksille marraskuun loppuun mennessä. 

 

Joka kolmas vuosi pidettävä syyskokous on vaalikokous, jossa käsitellään 

syyskokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi seuraavat asiat: 

 

 

1. Päätetään hallituksen kokonaisjäsenmäärästä, jonka tulee olla vähintään yhdeksän 

ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalikokousta 

seuraavan kalenterivuoden alusta 

2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 

3. Valitaan hallituksen I varapuheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 

4. Valitaan hallituksen II varapuheenjohtaja kolmivuotiskaudeksi 

5. Valitaan kolmivuotiskaudeksi sääntöjen 6 §:n mukaisesti muut jäsenyhteisöjä 

edustavat hallituksen jäsenet, joista osa toimii hallituksen alaisten toimikuntien 

puheenjohtajana. Mikäli valintaa ei voida tehdä yksimielisesti, suoritetaan 

hallituksen jäsenten vaali suhteellisena vaalina ehdokaslistoja käyttäen siten, että 

kukin ääni annetaan ehdokaslistalle kokonaisuudessaan. 

6. Valitaan kolmivuotiskaudeksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö 
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Yhden puheenjohtajista tulee edustaa ruotsinkielisiä ekonomiyhdistyksiä. Opiskelijayhteisön 

jäsentä ei voida valita puheenjohtajaksi eikä I varapuheenjohtajaksi. 

 

11 § Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat.  

2. Esitellään liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 

3. Esitetään tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

ja vastuuvapauden myöntämisestä  

4. Valitaan vaalikokousta edeltävässä kevätkokouksessa vaalikokouksessa 

päättyväksi vaalikaudeksi jäsenyhteisöjen jäsenten keskuudesta 

nimitystoimikuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään viisi ja 

enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yhden tulee edustaa opiskelijayhteisöjä ja 

vähintään yhden ruotsinkielisiä ekonomiyhdistyksiä. Toimikunnan tehtävänä on 

tehdä perustellut ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja I sekä II   

varapuheenjohtajaksi, hallituksen alaisten toimikuntien puheenjohtajiksi, 

hallituksen jäseniksi, sekä tilintarkastusyhteisöksi.  

 

12 § Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat. 

2. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenyhteisöjen 

liitolle seuraavana vuonna suoritettavan jäsenmaksun suuruus ja suorittamisaika 

3. Toimitetaan liittoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali  

  

13 § Liittokokouksen päätettäviin asioihin kuuluvat lisäksi: 

1. Liiton strategia 

2. Liiton strateginen toimintasuunnitelma, joka sisältää keskeiset kehityshankkeet 

3. Liiton sijoitustoiminnan perusperiaatteet 

4. Eri toimintasektoreita koskevat periaatelinjaukset 

5. Valita tarvittaessa kesken toimikautta hallituksen jäsenyydestä eronneiden tai 

erotettujen jäsenten tilalle uudet henkilöt asianomaisten henkilöiden toimikauden 

loppuajaksi. Milloin yksikin hallituksen kokoonpanoa koskeva 6 §:ssä mainittu 

vähimmäisedellytys lakkaa olemasta voimassa, tulee hallitusta täydentää niin, että 

kaikki vähimmäisedellytykset täyttyvät.  

6. Muut hallituksen esittämät asiat 

7. Jäsenyhteisöjen viimeistään kuukautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti 

ilmoittamat asiat ja hallituksen kanta tehtyihin esityksiin. 

 

Muita liiton kokouksia pidetään kun liittokokous niin päättää, hallituksen harkinnan 

mukaan tai kun vähintään kolmasosa jäsenyhteisöistä on sitä hallitukselta kirjallisesti 

nimetyn asian käsittelyä varten pyytänyt. 

 

14 § Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla varsinaisesta kokouksesta 

vähintään neljätoista (14) päivää ja muusta kokouksesta vähintään seitsemän (7) päivää 

ennen kokouspäivää jäsenille ja liittokokousedustajille lähetetyllä kirjeellä tai 

sähköpostiviestillä.  
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15 §   Liittokokouksissa on kullakin jäsenyhteisöllä yksi puhe- ja äänioikeutettu edustaja, ellei 

tästä sääntökohdasta muuta johdu. Edustajana toimivat asemansa perusteella 

jäsenyhteisön puheenjohtaja, ellei yhteisö halua nimetä kalenterivuodeksi 

edustajakseen muuta yhteisön jäsentä. Kukin jäsenyhteisö nimeää lisäksi jokaiselle 

edustajalle kalenterivuodeksi kerrallaan kaksi varaedustajaa ja määrittää heille 

edustusjärjestyksen. Puheenjohtajan tilalle nimettävä edustaja, muut edustajat ja 

yhdistyksen varaedustajat tulee valita ja ilmoittaa liiton hallitukselle kunkin vuoden 

tammikuun loppuun mennessä. Jäsenyhteisöllä on oikeus valtakirjalla valtuuttaa oman 

tai toisen jäsenyhteisön jäsen edustamaan valtuutuksen antanutta jäsenyhteisöä ja 

käyttämään tämän äänioikeutta liittokokouksessa. 

 

Ekonomiyhdistyksillä on kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenmääränsä alkavaa 50-

lukua kohti kuitenkin siten, että jokaista jäsenmäärän alkavaa 6000-lukua kohden tulee 

olla oma liittokokousedustaja. Jäsenyhteisön äänimäärä jaetaan tasan edustajien kesken, 

ja jäsenyhteisön tulee määrittää edustajilleen edustusjärjestys. Mikäli yhdistyksen 

äänimäärä ei ole tasajaollinen sen liittokokousedustajien lukumäärällä, käyttää yli 

meneviä ääniä edustusjärjestyksessä ensimmäisenä oleva liittokokousedustaja. 

Äänioikeuden perusteena on jäsenyhteisön jäsenmäärä, joka lasketaan liittokokousta 

edeltävän kuukauden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Kunniajäseniä ei lasketa 

äänioikeuden oikeuttavaan jäsenmäärään. 

 

Kullakin opiskelijayhteisöllä on kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenmääränsä 

alkavaa 150 – lukua kohti. Opiskelijayhteisön äänimäärää laskettaessa mukaan otetaan 

sellaiset opiskelijajäsenet, jotka ovat suorittaneet korkeintaan kandidaattitasoisen 

tutkinnon ja joista on yhdistyksen jäsenluettelossa sellaiset tiedot, joiden perusteella 

henkilö on identifioitavissa. Tällaisena tietona pidetään henkilötunnusta tai sen sijasta 

syntymäaikaa sekä joko syntymäpaikkaa tai opiskelijatunnusta. 

 

Edellisestä kappaleesta poiketen kullakin opiskelijayhteisöllä on kuitenkin kunakin 

kalenterivuonna ääniä jäljempänä olevan taulukon mukaisesti, jos edellistä 

kalenterivuotta edeltävänä kalenterivuonna siitä yliopistosta, jota yhteisö edustaa, 

kauppatieteen maisteriksi valmistuneista on liittynyt valmistumisvuonna tai seuraavana 

kalenterivuonna liiton jäsenenä olevan ekonomiyhdistyksen jäseneksi ja on liiton 

jäsenenä edelleen valmistumisvuotta seuraavan vuoden lopussa: 
 

Liittyneiden osuus valmistuneista Äänimäärä 

Yli 60 %, mutta enintään 70 %   1 ääni kutakin alkavaa 100 lukua kohti 

Yli 70 %, mutta enintään 75 % 1 ääni kutakin alkavaa 90 lukua kohti 

Yli 75 %, mutta enintään 80 % 1 ääni kutakin alkavaa 80 lukua kohti 

Yli 80 %, mutta enintään 85 % 1 ääni kutakin alkavaa 70 lukua kohti 

Yli 85 %, mutta enintään 90 % 1 ääni kutakin alkavaa 60 lukua kohti 

Yli 90 %   1 ääni kutakin alkavaa 50 lukua kohti 

 

 

16 § Laillisesti koolle kutsuttu liittokokous on päätösvaltainen, kun läsnä on edustettuna 

vähintään kolmasosa kaikista jäsenyhteisöistä, vähintään kolmasosa 

ekonomiyhdistyksistä ja vähintään puolet liittokokouksessa käytettävissä olevista 

kaikista äänistä. Liittokokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on 

saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Ellei näissä säännöissä toisin määrätä 
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tulevat vaaleissa valituiksi enimmät äänet saaneet; jos valittavana on vain yksi henkilö, 

valituksi tulemiseen tarvitaan puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 

ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa. 

 

  Liittokokouksessa äänestettäessä ei mikään yhteisö saa käyttää suurempaa äänimäärää 

kuin mitä muilla liiton jäsenyhteisöillä olisi käytettävissä niiden kaikkien osallistuessa 

kokoukseen. Milloin sellaiset yhteisöt, joiden yhteenlaskettu äänimäärä ylittää puolet 

kaikista äänistä niin vaativat, toimitetaan äänestys suljetuin lipuin. Vaali suoritetaan 

aina yhdenkin edustajan sitä vaatiessa suljetuin lipuin. 

 

Tilikausi sekä hallinnon ja tilien tarkastus 

 

17 § Liiton tilikausi on kalenterivuosi. Liiton tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on 

ennen huhtikuun 15 päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa 

tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 30 päivää. 

 

Liiton nimen kirjoittaminen 

 

18 § Liiton nimen kirjoittavat liiton puheenjohtaja ja liiton toiminnanjohtaja yksin tai liiton 

varapuheenjohtajat joko kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän 

toimihenkilön kanssa. Liiton hallitus voi määrätä liiton toimihenkilön yksin 

kirjoittamaan liiton nimen. 

 

Sääntöjen muuttaminen 

 

19 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen ensimmäisen pykälän, tämän pykälän 

tai liiton purkamista koskevan pykälän muuttamista, vaaditaan vähintään 5/6 

kokouksessa annetuista äänistä. 

 

Päätöksissä, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muiden kohtien muuttamista, 

vaaditaan vähintään ¾ kokouksessa annetuista äänistä. 

 

Liiton purkaminen 

 

20 § Päätöksiin, jotka tarkoittavat liiton purkamista vaaditaan vähintään 5/6 liiton 

kokouksessa annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden 

kuluttua pidettävässä liiton kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Toisen 

näistä kokouksista tulee olla liiton varsinainen kokous. 

 

21 § Liiton purkautuessa sen jäljelle jääneet varat luovutetaan taloudellisen alan koulutusta 

tai tutkimusta edistävään tarkoitukseen tavalla, jonka purkamispäätöksen tehnyt kokous 

lähemmin määrittelee. 


