I YLEISTÄ
1§
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teknologiateollisuus ry, ruotsiksi Teknologiindustrin rf. Sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä; Technology Industries of Finland.
2§
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on teknologiateollisuutta ja siihen liittyvää toimintaa harjoittavien yritysten ja yhdistysten
toimialajärjestö. Sen tarkoituksena on kattavasti huolehtia Suomessa toimivan teknologiateollisuuden
menestymisen yleisistä edellytyksistä avoimessa, globaalissa kilpailussa niin talouden kuin työelämän
kysymyksissä.
3§
Tarkoituksen toteutus
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa tavoitteenaan jäsentensä ja
teknologiateollisuuden toimintaympäristön kilpailukyvyn parantaminen kaikilta osin ja erityisesti,
- toimimalla osaavan ja riittävän työvoiman saannin turvaamiseksi
- varmistamalla korkeatasoisen tutkimuksen, monipuolisen osaamisen ja teknologian kehittämisresurssit
- vaikuttamalla työelämän kehittämiseen ja toimivien työmarkkinakäytäntöjen edistämiseen
- opastamalla jäseniään työoikeudellisten normien soveltamisessa
- toimimalla jäsentensä verkostoitumisen paikkana
Yhdistys ei tee jäseniään velvoittavia työehtosopimuksia.
II

JÄSENYYS, MAKSUT JA EROAMINEN

4§
Jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä 2 §:ssä mainittua toimintaa harjoittava luonnollinen henkilö,
oikeuskelpoinen yritys tai niiden perustama rekisteröity yhdistys.
Kirjallisen jäsenhakemuksen tulee sisältää tiedot hakemuksen perusteena olevasta toiminnasta sekä muut
yhdistyksen pyytämät toimipaikkakohtaiset tiedot. Jäsenyyttä hakeva yhdistys ilmoittaa jäsentensä vastaavat
tiedot.
Jäsenhakemukset ratkaisee hallitus.
5§
Maksut
Jäsenmaksu vahvistetaan kalenterivuosittain prosentuaalisena osuutena joko jäsenen edeltävän
kalenterivuoden aikana Suomessa maksamien palkkojen yhteissumman perusteella tai jäsenen edeltävän
kalenterivuoden liikevaihdon perusteella tai jäsenen edeltävän, tai sitä edeltävän, vuoden Suomessa
tuotetun tuotannon jalostusarvon perusteella taikka yhdistelmänä joistakin edellä mainituista perusteista.
Jäsenmaksulle voidaan määrätä vähimmäismäärä.
Jäsenyhdistykseltä ei peritä jäsenmaksua, ellei yhdistyksen kokous nimenomaisesti päätä sellaista määrätä.

Jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta osittain, jos jäsenen edunvalvontaa tai jäsenpalveluita hoidetaan
joiltakin osin yhdistyksen jäsenyhdistyksen kautta. Tämä koskee myös jäsenmaksun vähimmäismäärää.
Ensimmäisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsen on
kuulunut yhdistykseen.
Jäsenen on ilmoitettava yhdistykselle yrityksensä, liiketoimintansa tai toimipaikkansa luovutuksesta,
sulautumisesta tai jakamisesta yhtiömuotoisiin yksiköihin. Uuden jäsenen jäsenmaksua määrättäessä
otetaan huomioon sulautuneelle tai jakautuneelle yritykselle samalle vuodelle aikaisemmin määrätty
jäsenmaksu.
Jäsentä voidaan veloittaa yhdistyksen suorittamista erityisistä jäsenpalveluista.
Edellä mainituista maksuista ja niiden maksuajankohdista päättää syyskokous.
6§
Jäsenyyden päättyminen
Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy irtisanomisilmoitusta kuuden kuukauden kuluttua
lähinnä seuraavan tammi- tai heinäkuun 1. päivänä.
Jäsenyys päättyy jäsenen luopuessa jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai joutuessa
konkurssiin.
Hallitus voi erottaa maksunsa laiminlyöneen jäsenen.
Eronneen tai erotetun jäsenen yhdistykselle suorittamia maksuja ei palauteta.
III PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO
7§
Yhdistyksen päättävät elimet
Yhdistyksen asioita hoitavat yhdistyksen kokous, hallitus ja toimitusjohtaja.
8§
Yhdistyksen kokoukset
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 varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja
syyskokous viimeistään joulukuussa, hallituksen päätöksen mukaisesti.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen pitäessä sitä tarpeellisena, tai vähintään
kymmenesosan (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti pyytäessä.
Yhdistyksen kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja
2) kutsutaan kokouksen sihteeri
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) todetaan läsnä olevat jäsenet ja jäsenten edustajat
5) valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
lisäksi kevätkokouksessa:

6) esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta
7) esitetään tilintarkastajien kertomus ja hallituksen mahdollinen selitys
8) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
toimitusjohtajalle
9) valitaan vaalivaliokunnan jäsenet erovuoroisten ja kesken toimikauttaan eronneiden tilalle
ja syyskokouksessa:
6) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään yhdistykselle
suoritettavista maksuista
7) päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
8) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja kesken toimikauttaan eronneiden tilalle
9) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö seuraavaksi vuodeksi ja
päätetään heidän palkkionsa
10) valitaan edustajat ja varaedustajat Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n edustajistoon.
Kokouksissa käsitellään lisäksi hallituksen tai jäsenten esittämät muut asiat.
Esitys yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi on tehtävä hallitukselle kirjallisesti viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa voidaan yhdistyksen virallisen kielen ohella käyttää myös englannin ja ruotsin
kieltä.
9§
Kokouskutsut
Kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään viimeistään 10 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla
jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen voidaan kiireellisessä tapauksessa lähettää viimeistään kolme
päivää ennen kokousta.
Varsinaisen yhdistyksen kokouksen kutsussa on 8 §:ssä lueteltujen lisäksi mainittava hallituksen tai jäsenten
kokoukselle esittämät muut asiat.
Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.
10 §
Äänestys ja vaalit yhdistyksen kokouksessa
Äänestyksessä jäsenellä on yksi ääni ja lisäksi ääni kutakin viimeksi vahvistetun jäsenmaksun täyttä
vähimmäismaksun määrää kohti. Mikäli vähimmäismaksua ei ole asetettu, jäsenelle on yksi ääni ja lisäksi
ääni kutakin jäsenmaksun täyttä 500 euroa kohti.
Kukaan ei voi kuitenkaan äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustettuna
olevasta äänimäärästä.
Kokouksen puheenjohtajan vaalissa jäsenellä on yksi ääni.
Äänestyksessä voidaan käyttää valtakirjaa.
Jäsenyhdistyksen jäsenenä olevaa yhdistyksen jäsentä ei oteta huomioon yhdistyksen äänimäärää
laskettaessa.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä tai yhdistyslaista muuta
johdu.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Tasatulos vaalissa ja suljetussa äänestyksessä
ratkaistaan kuitenkin arvalla.
11 §
Hallitus
Hallitukseen kuuluu vähintään 18 ja enintään 39 jäsentä. Hallituksen jäsenten ja kullekin heistä mahdollisesti
valittavan henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta siten, että vuosittain heistä
eroaa kolmasosa (1/3).
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toimialan eri sektoreilta ja erikokoisista yrityksistä niiden
merkityksen mukaisessa suhteessa.
Hallituksen jäsenet valitsee syyskokous.
12 §
Hallituksen puheenjohtajisto
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähintään kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuodeksi
kerrallaan. Yksi varapuheenjohtajista valitaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustavien hallituksen jäsenten
joukosta.
Viisi vuotta peräkkäin puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana toiminutta ei välittömästi voida valita
uudelleen.
13 §
Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai toimitusjohtajan
kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen kolmasosan (1/3) jäsenistä ollessa läsnä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla tai muuta sellaista viestintä
käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.
14 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
- vastata näiden sääntöjen mukaisesti yhdistyksen asioiden hoidosta, yhdistyksen kokousten valmistelusta ja
niiden päätösten toimeenpanosta
- ratkaista jäsenhakemukset
- ottaa ja vapauttaa toimitusjohtaja ja hänen ehdotuksestaan hänen lähimmät alaisensa sekä päättää heidän
työsuhteensa ehdoista;
- vastata yhdistyksen varallisuuden hoidosta;
- esittää kevätkokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta;
- esittää syyskokoukselle tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

- pitäessään sitä aiheellisena, käsitellä työpaikoilla syntyneitä selkkauksia ja päättää niiden edellyttämistä
toimenpiteistä;
- käsitellä näihin sääntöihin, yhdistystä ja jäseniä sitoviin sopimuksiin, tehtyihin päätöksiin tai annettuihin
ohjeisiin kohdistuvia rikkomuksia
- valita uudet jäsenet Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksesta eronneiden, ja joka kolmas
vuosi uusi hallitus erovuoroisen tilalle
- päättää rahastojen perustamisesta, käytöstä ja lopettamisesta.
15 §
Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistystä hallituksen ohjeiden mukaisesti ja muun muassa:
- valmistella hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden päätösten
toimeenpanosta
- huolehtia hallituksen ja työvaliokunnan koollekutsumiseen liittyvistä toimenpiteistä
- ottaa ja vapauttaa yhdistyksen henkilökunta ja määrätä sen työsuhteen ehdoista niitä lukuun ottamatta,
joista hallitus päättää
- hallituksen apuna huolehtia yhdistyksen varallisuuden hoidosta
16 §
Hallituksen työvaliokunta
Hallituksen työvaliokunnan muodostavat sen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä vähintään kaksi
kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Työvaliokunta hoitaa hallituksen apuna yhdistyksen asioita. Sen
kokoontuminen sekä päätös- ja äänivaltaisuus määräytyvät 13 §:n mukaisesti.
17 §
Pöytäkirjat
Yhdistyksen kokouksista sekä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jotka
kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa.
18 §
Vaalivaliokunta
Vaalivaliokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Heistä on vuosittain
erovuorossa kolme, joita ei välittömästi voida valita uudelleen. Valiokunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä:
1) syyskokoukselle ehdotus hallituksen jäsenmääräksi, jäseniksi ja varajäseniksi erovuoroisten ja kesken
toimikautensa eronneiden tilalle sekä tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi tai tilintarkastusyhteisöksi
2) syyskokoukselle ehdotus yhdistyksen edustajiksi ja varaedustajiksi Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n
edustajistoon
3) kevätkokoukselle ehdotus vaalivaliokunnan jäseniksi erovuoroisten sekä kesken toimikautensa
eronneiden tilalle
4) hallitukselle ehdotus sen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja työvaliokunnan jäseniksi
5) hallitukselle ehdotus jäsenten valitsemiseksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallituksesta
eronneiden, ja joka kolmas vuosi uuden hallituksen valitsemisesta erovuoroisen tilalle

6) Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n vaalivaliokunnalle ehdotus yhdistyksen edustajiksi sen hallitukseen,
hallituksen työvaliokuntaan ja vaalivaliokuntaan.
19 §
Yrittäjävaliokunta
Pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta yhdistyksessä edustaa
yrittäjävaliokunta, jonka puheenjohtajana toimii pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava hallituksen
varapuheenjohtaja.
Valiokunnan tehtävänä on pk-yritysten erityiskysymysten huomiointi yhdistyksen toiminnassa.
Valiokunnan jäsenet valitsee hallitus.
20 §
Muut työryhmät ja toimielimet
Hallitus voi tarvittaessa asettaa muitakin työryhmiä tai toimielimiä.
21 §
Toimialaryhmät ja -yhdistykset
Jäsenet, joilla on teknisiä tai toimintaympäristöön liittyviä yhteisiä erityiskysymyksiä, voivat perustaa
toimialaryhmiä niiden hoitamiseksi.
Hallitus päättää toimialaryhmien perustamisesta sekä yhdistyksen ja ryhmien välisen yhteistyön ehdoista.
Hallitus päättää myös ehdoista, joilla yhdistys toimii jäsenten edellä mainittujen erityiskysymysten hoitoa
varten perustamien rekisteröityjen yhdistysten kanssa.
22 §
Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
23 §
Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen
siihen erikseen määräämät hallituksen jäsenet, yhdistyksen johtajat ja toimihenkilöt, yksin tai yhdessä muun
nimenkirjoittajan kanssa.
IV JÄSENEN VELVOLLISUUDET
24 §
Yleiset velvollisuudet, tietojen antaminen, luottamuksellisuus
Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen päätöksiä.
Jäsenen on yhdistyksen ohjeiden mukaisesti annettava työnantajatoimintaansa sekä henkilöstönsä
lukumäärää, palkkausta ja työoloja koskevat tiedot.
Kaikki jäsenen yhdistykselle antamat tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä saa käyttää vain tarkoitukseen, jota
varten ne on luovutettu. Tietoja saadaan käsitellä ja julkistaa vain ennakolta sovitulla ja kilpailua koskevan
lainsäädännön sallimalla tavalla.
25 §
Sääntöjen vastainen toiminta

Jäsenen toimiessa yhdistyksen tarkoituksen tai näiden sääntöjen, niiden perusteella tehtyjen päätösten tai
annettujen ohjeiden vastaisesti, hallitus voi rikkomuksesta riippuen antaa jäsenelle varoituksen tai erottaa
jäsenen.
Jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen seuraamuksista päättämistä.
Hallitus voi erottaa 1. kappaleessa mainittuun rikkomukseen syyllistyneen vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
läsnä olevista kannattaessa erottamista.
Erotettu tai eronnut jäsen on velvollinen maksamaan ennen jäsenyyden päättymistä määrätyt maksut.
V SÄÄNTÖJEN MUUTOS, YHDISTYKSEN PURKU, OMAISUUDEN LUOVUTUS
26 §
Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen tai omaisuuden luovuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai sen omaisuuden pääosan luovuttamista koskeva
päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kolmen kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen
kokouksessa. Hyväksyvän päätöksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
27 §
Omaisuuden käyttö yhdistyksen purkauduttua tai lakattua
Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Teknologiateollisuuden 100vuotissäätiölle tai sen toimintaa jatkavalle säätiölle tai rahastolle.

