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Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on suomeksi Transparency International Suomi ry ja ruotsiksi Transparency
International Finland rf. Yhdistys voi myös käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä
Transparency International Finland.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on itsenäinen, poliittisesti riippumaton ja voittoa tavoittelematon aatteellinen
yhdistys, jonka tarkoituksena on ehkäistä korruptiota ja edistää läpinäkyvyyttä, vastuullisuutta,
eettisyyttä ja rehellisyyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja alueilla. Erityisenä tavoitteena on
korruptionvastaisella työllä tukea oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten tasa-arvoisuutta
yhteiskunnassa vaikuttavien toimijoiden, kuten yritysten, viranomaisten, järjestöjen ja
poliittisten toimijoiden sisäisessä ja keskinäisessä toiminnassa.
Yhdistys toimii yhteistyössä Saksassa rekisteröidyn yhteisön Transparency International
e.V.:n kanssa.
3.

Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•

edistää päätöksenteon
keskustelua;

läpinäkyvyyttä

•

tukee korruptionvastaisen valvonnan tehokkuutta;

•

tutkii julkisista lähteistä saatavaa yhdistyksen tehtäväkenttään kuuluvaa tietoa;

•

tiedottaa toiminta-alueeseensa liittyvistä aiheista, kuten korruptionvastaisen toiminnan
ohjeistuksista ja käytännöistä;

•

edistää korruptionvastaisen lainsäädännön ja sitä tukevien institutionaalisten rakenteiden
kehittämistä;

•

edistää korruptionvastaisten kansallisten ja kansainvälisten normien säätämistä ja
käyttöönottoa;

•

harjoittaa alan julkaisutoimintaa;

•

järjestää ja tukee konferensseja, seminaareja, luento-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
sekä harjoittaa muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa;
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•

voi harkintansa mukaan ottaa kantaa korruptioon tai epäeettiseen käytökseen
yhteiskunnallisessa tai yritystoiminnassa;

•

tekee yhteistyötä samoihin tavoitteisiin pyrkivien muiden yhteiskunnallisten toimijoiden
kanssa; ja

•

järjestää toimintansa tukemiseksi asianomaisen luvan saatuaan varainkeräyksiä ja
maksullisia tapahtumia.
4.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen hyväksyvä:
1.

luonnollinen henkilö (henkilöjäsen);

2.

rekisteröity yhdistys, säätiö tai muu oikeushenkilö (yhteisöjäsen); ja

3.

julkinen osakeyhtiö (julkinen yhteisöjäsen).

Yhdistys voi myös hyväksyä kannatusjäseniä, jotka kannattavat yhdistyksen tarkoitusta ja
hyväksyvät yhdistyksen säännöt.
Jäsenet hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
5.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Mikäli henkilöjäsen, yhteisöjäsen, julkinen yhteisöjäsen tai kannatusjäsen ei ole maksanut
vuotuista jäsenmaksuaan saman vuoden loppuun mennessä, hallitus voi katsoa kyseisen
jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos
•

jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut,

•

jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä, tai

•

jäsen ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittujen jäsenyyden ehtoja.
6.

Äänioikeus

Jokaisella henkilöjäsenellä, yhteisöjäsenellä ja julkisella yhteisöjäsenellä on yksi (1) ääni
yhdistyksen kokouksessa.
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Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, mutta heillä on läsnäolo- ja
puheoikeus.
7.

Jäsenmaksut

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.
8.

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous, hallitus ja valtuuskunta.
9.

Hallitus

Yhdistyksen asioita toimintaa johtaa ja hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on peräkkäisten vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai
ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Kukaan ei voi olla hallituksen jäsenenä yli viittä vuotta peräkkäin eikä samassa tehtävässä yli
viittä vuotta peräkkäin.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.
10.

Etäkokoukset

Hallitus voi tarvittaessa pitää etäkokouksia erilaisten teknisten toteutusvälineiden avulla.
11.

Valtuuskunta

Yhdistyksen vuosikokous voi valita yhdistykselle valtuuskunnan ja päättää valtuuskunnan
jäsenmäärästä. Valtuuskunta toimii yhdistyksen neuvoa-antavana elimenä, jolla ei ole
päätösvaltaa.
12.

Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
rahastonhoitaja tai hallituksen siihen oikeuttama henkilö, kaksi yhdessä.
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13.

Tilikausi ja toiminnan- tai tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantai tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan- tai
tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen vuosikokousta.
14.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammitoukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide,
jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.
15.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille yhdistyksen tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai
sähköpostitse.
16.

Jäsenesitykset ja -aloitteet kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tarkoitetut jäsenten esitykset ja aloitteet on ilmoitettava
kirjallisina yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.
17.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan- tai
tilintarkastajien lausunto;

2.

päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

3.

käsitellään ja vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio
sekä jäsenmaksujen suuruudet;
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4.

valitaan hallituksen puheenjohtaja;

5.

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä;

6.

valitaan hallituksen muut jäsenet;

7.

valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnan- tai tilintarkastajaa ja heille
varahenkilöt; ja

8.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

18.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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