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HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 §

Yhdistyksen nimi on Hallinnon Tutkimuksen Seura ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa sekä osallistua alan kan-
sainväliseen tieteelliseen yhteistoimintaan.

3 §

Yhdistyksen toimintamuodot ovat esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen ja julkaisu-
toiminta sekä muun samantapaisen toiminnan harjoittaminen.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät johtokunnan hyväksymät henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
Yhdistyksestä eroaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle
taikka suullista ilmoitusta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Johtokunnalla on yhdistyslain
14§:ssä mainituin edellytyksin oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.

5 §

Yhdistyksen jäsenet ovat henkilöjäseniä tai yhteisöjäseniä. Kunniajäsenikseen yhdistys voi joh-
tokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen tarkoituksia erityisen ansiokkaasti edistäneitä henki-
löitä.
Henkilö- ja yhteisöjäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus
määrätään syyskokouksessa.

6 §

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, kymmenen
varsinaista jäsentä, opiskelijoiden edustaja sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Johto-
kunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä ovat saapuvilla.
Yhdistyksen kokous valitsee kaikki johtokunnan jäsenet ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan (ks.
11 §).
Johtokunnan tehtävänä on:

1. Yhdistyksen nimissä toimia yhdistyksen puolesta näiden sääntöjen 2 pykälässä mainit-
tujen tarkoitusten toteuttamiseksi 3 pykälässä mainitulla tavalla,

2. huolehtia yhdistyksen juoksevista asioista,
3. valita yhdistyksen sihteeri sekä muut virkailijat ja määrätä heidän palkkionsa,
4. käsitellä jäsenasiat,
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5. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ilmoittamalla niistä vähintään kolme viikkoa aikai-
semmin kirjallisesti ja valmistaa niissä esille tulevat asiat,

6. laatia yhdistyksen talousarvioehdotus sekä esittää se syyskokoukselle,
7. valvoa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitoa.

7 §

Yhdistyksen sihteerin tehtävänä on:
1. Hoitaa yhdistyksen ja johtokunnan kokouksien toimeksiannot
2. valmistaa ja esitellä johtokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat
3. toimittaa tiedotukset yhdistyksen jäsenille
4. laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja johtokunnan kokouksista
5. huolehtia yhdistyksen arkistosta
6. huolehtia yhdistyksen rahavaroista ja muusta omaisuudesta, jollei erityistä varojen hoi-

tajaa valita
7. laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta ja jättää se johtokunnalle, joka hyväksyy

sen kevätkokoukselle esitettäväksi

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sih-
teerin kanssa.

9 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan
kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatarkastajat.

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on luovutettava toiminnantarkastajille
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastajien tulee antaa lausun-
tonsa kymmenen päivän kuluessa.

11 §

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa, käsitellään ainakin seuraa-
vat asiat:

1. hallituksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
2. Hallituksen valinta: puheenjohtaja, 10 varsinaista jäsentä, opiskelijoiden edustaja sekä

näiden henkilökohtaiset varajäsenet.
3. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varajäsenet
4. jäsenmaksun suuruuden määrääminen

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään toukokuussa, käsitellään ainakin
seuraavat asiat:

1. hallituksen kertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
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2. toiminnantarkastajien kertomus ja kysymys vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
selle

12 §

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, mutta ei päätettäväksi.
Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisen esityksen johtokunnalle, joka antaa siitä lausunnon.

13 §

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi milloin
on kyse sääntöjen 14 ja 15 pykälissä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan umpilipuin.

14 §

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle,
joka valmisteltuaan asian jättää esityksensä yhdistykselle. Yhdistys käsittelee ehdotusta kah-
dessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä kokouksessaan. Sääntöjen
muuttamisesta on kokouskutsussa erityisesti mainittava ja muutosehdotuksen hyväksymiseen
vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

15 §

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta käsitellään ja päätetään samassa järjestyksessä kuin sään-
töjen muutos.
Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin tarkoituksiin
purkautumisesta päättäneen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.
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