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YHDISTYSSÄÄNNÖT  
SUOMEN VESITIEYHDISTYS R.Y, VATTENVÄGFÖRENINGEN I FINLAND R.F:N  
 
Hyväksytty Suomen Vesitieyhdistys r.y:n vuosikokouksessa 20.1.2016 
PRH vahvistanut 17.3.2016 
 
 
NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Suomen Vesitieyhdistys r.y., Vattenvägföreningen i Finland r.f., 
kansainvälisissä yhteyksissä englanniksi The Finnish Waterway Association. Yhdistyksen 
nimestä käytetään lyhennettä SVY (suomeksi), VFF (ruotsiksi) ja FWA (englanniksi) . 
 
Yhdistys on suomenkielinen ja yhdistyksen virallinen kokouskieli ja pöytäkirjakieli on suomi.  
 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. 
 
Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä yhdistys. 
 
 
2 § Toiminnan tarkoitus 
 
Yhdistys on sisävesi- ja lähiliikenteen ja niiden toimintaedellytysten asiantuntija.  
Sen toiminnan tarkoituksena on  

- valvoa jäsentensä etuja;  
- edistää ja kehittää vesiteitä ja niiden tarkoituksenmukaista hyödyntämistä sekä 
- huomioida vesistöjen muut käyttömuodot sekä virkistys- ja ympäristökysymykset niin 

rannikolla kuin sisävesilläkin. 
 
 
3 § Toimintamuodot 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

- toimii alueellisella, valtakunnallisella sekä kansainvälisellä tasolla 
- osallistuu vesiteitä koskeviin keskusteluihin yhdessä muiden alan toimijoiden ja tahojen 

kanssa 
- antaa tarvittaessa/pyydettäessä asiantuntijalausuntoja vesiteiden, vesiliikenteen ja -

kaluston parantamisesta sekä kehittämisestä 
- pyrkii tehostamaan alan intressiryhmien yhteistyötä, järjestämällä kokouksia, 

keskustelutilaisuuksia, seminaareja sekä opintomatkoja 
- harjoittaa tiedonkeruuta ja -tuotantoa ja viestintää toimittamalla julkaisuja ja tiedotteita 
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- toteuttaa jäsenistön tarpeita palvelevaa tukitoimintaa kuten esim. neuvontaa  
 
 

4 § Toiminnan rahoitus 
 
Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksuja. Se voi vastaanottaa 
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta 
ja kiinteää omaisuutta.  
 
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen tai muun välittömän ansion hankkiminen 
siihen osallisille.  
 
Yhdistys ei harjoita liiketoimintaa. 

 
 

JÄSENET 
 
5 § Jäsenet 
 
Yhdistyksellä on jäseniä.  
 
Yhdistyksen jäsenyyttä voivat hakea ja jäseniksi voidaan hyväksyä 
a) yksityiset henkilöt 
b) oikeuskelpoiset yhteisöt (yritykset, organisaatiot, yhdistykset, kunnat, kaupungit yms.) 
 
Jäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallitus. 
 
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi alalla erityisesti 
ansioituneen henkilön. 
 
 
6 § Jäsenen oikeudet 
 
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa. Kullakin 
varsinaisella jäsenellä on vuosikokouksessa yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut 
erääntynyttä jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa sen erääntymisestä, ei ole 
äänioikeutta.  
 
Jäsenellä on oikeus saada vuosikokoukselle kuuluva asia vuosikokouksen käsiteltäväksi, jos 
jäsen ilmoittaa siitä hallitukselle kirjallisesti kuusi (6) viikkoa ennen vuosikokousta niin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun ja asialistalle. Hallitus antaa jäsenen aloitteesta lausuntonsa 
vuosikokoukselle. 
 
 
7 § Jäsenmaksu 
 
Yhdistyksen jäsenet ovat velvolliset maksamaan jäsenmaksun vuosittain. Yhdistyksen 
vuosikokous päättää kalenterivuosittain jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksut 
porrastetaan seuraavien kategorioiden mukaan:  
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- henkilöjäsenet,  
- kunta- ja kaupunkijäsenet: asukasmäärän mukaan pieniin, keskisuuriin ja suuriin, 
- organisaatiot ja yhdistykset: jäsenmäärän mukaan pieniin, keskisuuriin ja suuriin ja 
- yritykset: liikevaihdon mukaan pieniin, keskisuuriin ja suuriin. 

 
 

8 § Jäsenyyden päättyminen 
 
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen 
kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo yhdistyksen 
sääntöjä, jättää noudattamatta vuosikokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen 
jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä. 
 
 
YHDISTYKSEN TOIMIELIMET 
 
9 § Toimielimet 
 
Yhdistyksen toimielimiä ovat vuosikokous ja hallitus. 
 
Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokousten 
välisenä aikana päätösvaltaa käyttää hallitus, lukuun ottamatta asioita, jotka kuuluvat 
yksinomaan vuosikokoukselle.  
 
Yhdistyksen edustajana ja toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, joka hoitaa yhdistyksen 
asioita huolellisesti lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaisesti. 

 
 

VUOSIKOKOUS 
 
10 § Varsinainen ja ylimääräinen vuosikokous 
 
Vuosikokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä vuosikokouksia. Varsinainen vuosikokous  
pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Ylimääräinen vuosikokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Jäsenistön on esitettävä 
vaatimus hallitukselle kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava asia, jonka käsittelemiseksi 
vuosikokous on kutsuttava koolle. 
 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja siihen saakka kunnes 
vuosikokoukselle on valittu puheenjohtaja. 
 
 
11 § Vuosikokouksen kokouskutsu 
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Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko kirjeitse tai 
sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta.  
 
Hallitus kutsuu ylimääräisen vuosikokouksen koolle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun se 
on saanut jäsenistöltä vaatimuksen ylimääräisen vuosikokouksen koolle kutsumisesta. 
 
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen ajankohta, aika ja paikka sekä kokouksessa 
käsiteltävät asiat (esityslista). Vuosikokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset 
päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa 
ennen vuosikokousta. 
 
 
12 § Osallistuminen ja päätöksenteko vuosikokouksessa 
 
Jokainen jäsen voi lähettää vuosikokoukseen yhden edustajan. Kullakin jäsenellä on 
vuosikokouksessa yksi ääni. Hallituksen jäsenillä ja asiantuntijajäsenillä sekä toiminnanjohtajalla 
on läsnäolo- ja puheoikeus vuosikokouksessa. 
 
Etäosallistuminen vuosikokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus 
on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta. Hallitus päättää 
etäosallistumisesta.  
 
Yhdistyksen kokous hyväksyy äänestys- ja vaalijärjestyksen. 
 
Asiat ratkaistaan vuosikokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta 
sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 
 
 
13 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 
 
Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltävät asiat: 
 

a) Yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan tai 
varatoiminnantarkastajan lausunto päättyneeltä tilikaudelta,  

b) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille tai päätös muista mahdollisista toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja 
toiminnantarkastajan tai varatoiminnantarkastajan toimintakertomus mahdollisesti 
antavat aiheen. 

c) Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuossa olevien tilalle, sekä 
mahdollisten asiantuntijajäsenten kutsuminen vuodeksi 

d) Toiminnantarkastajan ja hänen varajäsenensä valinta, 
e) Yhdistyksen jäsenten vuosimaksujen suuruus, 
f) Toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistaminen alkaneelle tilikaudelle  
g) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 
Vuosikokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja 
sihteeri sekä kokouksessa valitut kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. 
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HALLITUS 
 
19 § Hallituksen jäsenet ja toimikaudet 
 
Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja 6-15 muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisten jäsenten 
lisäksi hallitukseen voidaan kutsua 2-4 asiantuntijajäsentä, joiden asiantuntemusta yhdistys 
pitää erityisen arvokkaana tarkoituksensa toteuttamiseksi. Asiantuntijajäsenellä on hallituksen 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa 
vuosikokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu. Hallituksen jäsenen toimikausi 
päättyy edellä mainittua kokousta seuraavan kolmannen vuosikokouksen päätyttyä. 
 
Vuosittain on erovuorossa 1/3 osa hallituksen jäsenistä. Ensiksi erovuoroon tulevat jäsenet 
määrätään arvalla hallitusta ensikertaa valittaessa. Sen jälkeen erovuoroisuus määräytyy 
vuoron mukaan. Hallituksen jäsenet valitaan erovuoroisten tilalle vuosittain. Erovuorossa oleva 
hallituksen jäsen voi jatkaa tehtävässään useamman kauden, mikäli hänet valitaan uudestaan. 
 
Asiantuntijajäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Asiantuntijajäsenen toimikausi päättyy edellä 
mainittua kokousta seuraavan vuosikokouksen päätyttyä. Asiantuntijajäsen voi jatkaa 
tehtävässään useamman kauden, mikäli hänet valitaan uudestaan. 
 
Hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa yhdistykseen. 
 
Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden, hänen tilalleen tulee valita 
yhdistyksen seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä 
hallituksessa.  
 
 
20 § Hallituksen tehtävät 
 
Hallitus edustaa yhdistystä ja on sen toimeenpaneva elin. Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja 
toimintaa huolellisesti lain, sääntöjen ja vuosikokouksen päätösten mukaisesti. 
 
Hallituksen tehtävänä on: 

a) kutsua koolle vuosikokous, valmistella siinä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna sen 
tekemät päätökset  

a. laatia yhdistyksen toimintakertomus sekä tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta, 
b. laatia toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukset seuraavalle vuodelle, 

b) johtaa ja vastata yhdistyksen toiminnasta, antaa hallintoon liittyvät tarvittavat säännöt 
sekä ottaa ja erottaa johtavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkansa, 

c) nimetä tarvittavat toimikunnat ja työryhmät oman toimintansa tueksi, 
d) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan, 
e) määrätä yhdistyksen nimenkirjoittajat 23 §:n mukaisesti, 
f) päättää yhdistyksen jäsenyydestä eri yhteisöissä, 
g) valmistella esitykset kunniajäsenien kutsumisesta ja päättää ansiomerkkien jakamisesta, 
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h) päättää sellaisista yhdistystä koskevista asioista, jotka eivät lain tai näiden sääntöjen 
mukaan kuulu vuosikokouksen päätettäviin 
 

21 § Hallituksen kokous ja koolle kutsuminen, osallistuminen ja päätöksenteko 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan 
kutsusta. Hallituksen kokousta johtaa hallituksen puheenjohtajan tai hänen estyneenä 
ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään viisi (5) hallituksen varsinaista jäsentä, joista 
yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä kokouksessa. Hallitus tekee 
päätökset toiminnanjohtajan tai hänen määräämänsä henkilön/työryhmän esittelystä. 
 
Äänioikeus hallituksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä.  
 
Asiantuntijajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa. 
 
Yhdistyksen hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
 
22 § Toiminnanjohtaja 
 
Yhdistyksellä on johtava toimihenkilö ja mahdollisia muita tarvittavia toimihenkilöitä. 
Johtavasta toimihenkilöstä voidaan hallituksen päätöksellä käyttää myös muuta nimitystä kuin 
toiminnanjohtaja. 
 
 
23 § Nimenkirjoittajat 
 
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, 
toiminnanjohtajalla sekä hallituksen määräämällä toimihenkilöllä, aina kaksi yhdessä. 
 
 
24 § Tilinpäätös 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut asiakirjat on annettava 
toiminnantarkastajalle/varatoiminnantarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen 
vuosikokousta.  
 
Toiminnantarkastajan/varatoiminnantarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle 
kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun asiakirjat on jätetty tarkastettavaksi. 
 
 
25 § Sääntöjen muuttaminen 
 
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous. Sääntöjen muuttamisen 
edellytyksenä on, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) vuosikokouksessa annetuista äänistä 
kannattaa muutosta. 
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26 § Yhdistyksen purkaminen 
 
Yhdistyksen purkamisesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen purkamisen edellytyksenä on, että 
purkamisesta tehdään päätös kahdessa perättäisessä vuosikokouksessa, jossa kummassakin 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista. 
 
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi siten kun 
purkautumisesta päättävä viimeinen vuosikokous määrää. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi 
käytetään varat samaan tarkoitukseen. 
 
 


