1 (7)
V9.12.2008 PRH:n
hyväksymät

FINPRO RY:N SÄÄNNÖT
Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009.
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Finpro ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kehittämällä
niiden kansainväliseen kauppaan ja talouteen liittyvää osaamista sekä tukea yrityksiä
niiden vientitoiminnassa ja kansainvälistymisessä.
Tarkoituksensa yhdistys pyrkii toteuttamaan harjoittamalla tiedotus-, tutkimus-, neuvonta-,
palvelu-, sekä julkaisu- ja valistustoimintaa niin viennin kuin tuonninkin alalla ja erityisesti
työskentelemällä Suomen elinkeinoelämän tunnetuksi tekemiseksi ulkomailla,
markkinatuntemuksen lisäämiseksi sekä tietoperäisen ja organisatorisen
kansainvälistymisvalmiuden vahvistamiseksi.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseninä voi olla
-

elinkeinoelämää edustavia, oikeuskelpoisia yhdistyksiä (järjestöjäseniä) ja
yksityisinä jäseninä suomalainen osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö ja oikeuskelpoinen
yhdistys tai yhteisö ja kaupparekisteriin merkityn yksityisen toiminimen omistava
yksityinen henkilö.

Hallituksen harkinnan perusteella yhdistyksen jäsenenä voi olla ulkomainen osakeyhtiö ja
osuuskunta, rekisteröity yhdistys, muu oikeuskelpoinen yhteisö ja asianmukaisesti
rekisteröidyn yksityisen toiminimen omistava yksityinen henkilö.
Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.
Yhdistyksen jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen katsotaan eronneeksi sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa
eroamisilmoitus on tehty.
Jäsenen, jonka toiminta on lakannut taikka joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta
kahtena perättäisenä vuotena, hallitus katsoo yhdistyksestä eronneeksi ja poistaa hänet
jäsenluettelosta.
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Yhdistyksen tarkoitusperien tai hyvien kauppatapojen vastaisiin toimenpiteisiin syyllistynyt
yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.
4 § Kunniajäsenyys
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi kevät- tai syyskokous kutsua yksityisen henkilön, joka on
osoittanut erityistä harrastusta yhdistystä tai sen pyrkimyksiä kohtaan.
5 § Jäsenmaksut
Jäsenen tulee liittyessään suorittaa yhdistykselle liittymismaksu, jonka suuruuden
syyskokous vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksuja, joiden suuruuden syyskokous
vahvistaa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jäsenmaksut voidaan vahvistaa järjestöjäsenille
ja yksityisille jäsenille eri perusteiden mukaan.
Jäsenen liittyessä yhdistykseen hallitus voi enintään viiden vuoden ajaksi, liittymisvuosi
mukaan luettuna, määrätä jäsenmaksusta syyskokouksen vahvistamasta poikkeavasti.
6 § Rahastot
Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia.
Mikäli lahjoittaja ei toisin määrää, on yhdistykselle tulevat lahjoitukset siirrettävä
kantarahastoon, jonka pääoma on säilytettävä koskemattomana, mutta jonka tuoton
yhdistys on oikeutettu käyttämään menojensa peittämiseksi.
Yhdistyksen toiminnan mahdollisesti tuottama vuosittainen ylijäämä on siirrettävä
käyttörahastoon, jonka varoja saadaan käyttää yhdistyksen toiminnasta aiheutuvien
menojen peittämiseksi.
Yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykselle perustaa muitakin rahastoja.
Yhdistyksen kokous voi, ellei lahjoittaja ole toisin määrännyt, päättää rahastojen käytöstä.
7 § Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Yhdistykselle on syyskokouksessa valittava puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta vuosittain viimeistään toukokuussa
pidettävään kevätkokoukseen ja viimeistään joulukuussa pidettävään syyskokoukseen
sekä ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka kun
määrätyn asian käsittelyä varten ylimääräisen kokouksen koollekutsumista vaaditaan
hallitukselle annetulla kirjelmällä, jonka on allekirjoittanut vähintään 1/20 yhdistyksen
jäsenistä.
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Yhdistyksen kokouksissa saadaan käsitellä ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.
Kutsu kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta.
A) Kevätkokouksessa on
1) valittava kokouksen puheenjohtaja;
2) valittava pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3) todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) käsiteltävä hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta ja tehtävä
siitä mahdollisesti johtuvat päätökset;
5) käsiteltävä tilinpäätös sekä siihen liittyvä tilintarkastajien kertomus;
6) vahvistettava tilinpäätös;
7) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle;
8) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Kevätkokouksessa käsiteltäväksi tuleva hallituksen toimintakertomus, yhdistyksen
tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus on lähetettävä yhdistyksen jäsenille vähintään 10
päivää ennen kokousta. Jäsenten huomautukset tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
johdosta on mikäli mahdollista annettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme päivää
ennen kokousta.
B) Syyskokouksessa on
1) valittava kokouksen puheenjohtaja;
2) valittava pöytäkirjanpitäjä ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3) todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4) määrättävä hallituksen jäsenten palkkiot;
5) valittava hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan vähintään neljä ja enintään
kahdeksan jäsentä; työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus asettaa ehdokkaiksi enintään
puolet hallitukseen valittavista henkilöistä;
6) valittava hallituksen keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja; hallituksen
puheenjohtaja tulee valita elinkeinoelämää edustavien jäsenten piiristä; hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimivat samalla myös yhdistyksen puheenjohtajana
ja varapuheenjohtajana;
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7) vahvistettava hallituksen esitys yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi seuraavaa
toimintavuotta varten.
8) vahvistettava neuvottelukunnan jäsenten lukumäärä noudattamalla sääntöjen 9 §:n
määräyksiä;
9) valittava jäsenet neuvottelukuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi erovuoroisten
jäsenten tilalle;
10) valittava neuvottelukunnan keskuudesta puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
11) vahvistettava liittymis- ja vuosimaksujen suuruus;
12) valittava tilintarkastuslain mukaiset, hyväksytyt tilintarkastajat (2-4) ja
varatilintarkastajat (2-4) tai tilintarkastusyhteisö suorittamaan tilikauden kirjanpidon,
tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus. Hyväksytyistä tilintarkastajista ja varatilintarkastajista
edustaa puolet valtionhallintoa ja puolet elinkeinoelämää;
13) käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen kokouksessa on paitsi sääntöjen 17 ja 18 §:ssä mainittuja asioita
käsiteltäessä voimassa mitä yhdistyslain 27 § 1 momentin 1-2 kohdissa on säädetty.
9 § Yhdistyksen neuvottelukunta
Yhdistyksellä on neuvottelukunta, joka on luonteeltaan yhdistyksen toimintaan sitouttava ja
neuvoa antava elin. Neuvottelukunnan tavoitteena on toimia Suomen johtavana yritysten
ja yhteisöjen kansainvälistymisestä keskustelevana foorumina. Tämä voi tapahtua mm.
kutsumalla asiantuntijoita alustajiksi neuvottelukunnan kokouksiin tai järjestämällä
kansainvälistymiseen liittyviä seminaareja tai muita tapahtumia.
Neuvottelukunnan tehtävänä on keskustella yhdistyksen antamista
kansainvälistymispalveluista ja kansainvälistymiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Yhdistyksen neuvottelukunnan muodostavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
vähintään 20 ja enintään 30 syyskokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
valitsemaa muuta jäsentä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.
Neuvottelukunnan jäsenille ei makseta korvausta.
Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä
varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta, joka on lähetettävä viikkoa ennen kokousta.
10 § Nimitys- ja palkkiovaliokunta
Yhdistyksellä on nimitys- ja palkkiovaliokunta, jonka tehtävänä on tehdä ehdotuksia
yhdistyksen hallituksen ja neuvottelukunnan jäseniksi sekä hallituksen jäsenten palkkioksi,
yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.
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Ehdotus edellyttää valiokunnan yksimielisyyttä.
Valiokunnan ehdotukset eivät ole hallitusta tai yhdistyksen kokousta sitovia.
Kolmella suurimmalla jäsenmaksun maksavalla järjestöjäsenellä on oikeus nimetä jäsen
valiokuntaan. Jos joku näistä ei tee esitystä, hallitus voi nimittää valiokunnan jäsenen.
Valiokunnan jäsen ei voi olla samanaikaisesti hallituksen tai neuvottelukunnan jäsen.
Uusi valiokunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa hallituksen kutsusta maaliskuun
loppuun mennessä.
Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu hänen tai jonkun jäsenen
kutsusta. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä.
Valiokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
11 § Hallitus
Yhdistyksen lainmukaisena edustajana toimii hallitus.
Hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet
jäsenistä on kokouksessa läsnä. Kokouksessa ratkaistaan asiat enemmistöäänin. Äänten
mennessä tasan on hallituksen päätöksenä pidettävä kantaa, johon puheenjohtaja on
yhtynyt.
Hallituksen tehtävänä on ohjata yhdistyksen toimintaa. Siinä mielessä hallituksen tulee
näissä säännöissä nimenomaan hallituksen hoidettavaksi määrättyjen asioiden lisäksi
mm.:
1) laatia yhdistyksen periaatteellinen toimintaohjelma, johon sisältyy
vientimarkkinoinnin ja yritysten kansainvälistämisen pitkän tähtäyksen
toimintasuunnitelma;
2) kehittää ja suunnitella uusia yritysten kansainvälistymiseen liittyviä toiminnan
muotoja;
3) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja sekä määrätä tämän työsuhteen ehdot;
4) ehdottaa edellä 8 § B12 – kohdassa mainitut tilintarkastajat kokouksen valittavaksi
5) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat
6) ratkaista jäsenhakemukset ja päättää jäsenen erottamisesta;
7) hoitaa ja hallita yhdistyksen omaisuutta;
8) asettaa asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi katsomiaan
toimielimiä;
9) toimitusjohtajan ehdotuksesta ottaa ja erottaa yhdistyksen johtoryhmään nimettävät
johtajat ja määrätä heidän työsuhteensa ehdot sekä
10) antaa yhdistyksen kevätkokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä
kalenterivuonna.
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12 § Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajan tehtävänä on:
1) johtaa yhdistyksen toimintaa;
2) valmistella yhdistyksen, neuvottelukunnan ja hallituksen kokouksissa esille tulevat
asiat;
3) antaa yhdistyksen kokouksissa, neuvottelukunnassa ja hallituksessa lausuntoja
käsiteltävistä kysymyksistä ja huolehtia päätösten toimeenpanosta;
4) huolehtia yhdistyksen varojen hoidosta ja siitä, että yhdistyksen tuloista ja menoista
pidetään kirjaa;
5) seurata talouselämän ilmiöitä;
6) antaa yhdistyksen puolesta julkisuuteen tulevat lausunnot sekä
7) huolehtia tiedotustoiminnasta jäsenille sekä ylläpitää muutenkin kosketusta näihin.
13 § Johtoryhmä
Toimitusjohtajan apuna on johtoryhmä, johon kuuluu tarpeellinen määrä johtajia.
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa yhdistyksen johtamisessa sekä
yhdistyksen kokouksissa, neuvottelukunnassa ja hallituksessa esille tulevien asioiden
valmistelussa ja täytäntöönpanossa.
14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja
toimitusjohtaja kukin erikseen sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt, kukin
erikseen tai yhdessä hallituksen määräämän henkilön tai henkilöiden kanssa.
15 § Yhdistyksen tilinpito
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Yhdistyksen kirjanpito tositteineen on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi niin
ajoissa, että tilinpäätös tilintarkastajain kertomuksineen voidaan lähettää yhdistyksen
jäsenille tiedoksi vähintään 10 päivää ennen kevätkokousta.
16 § Äänioikeus
Yhdistyksen kokouksessa kullakin yksityisellä jäsenellä on yksi ääni ja kullakin
järjestöjäsenellä niin monta ääntä kuin siihen jäsenjärjestöjensä välityksellä tai suoraan
kuuluu yrityksiä, kuitenkin enintään 50 ääntä.

7 (7)

17 § Sääntöjen muuttaminen
Nämä säännöt voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota on kannattanut
kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa kaksi
kolmannesta kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.
Jäsenen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi on annettava hallitukselle, jonka on omine
lausuntoineen toimitettava esitys yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.
18 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä sääntöjen muuttamisesta säädetyssä
järjestyksessä. Samalla on päätettävä yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta jollekin
sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten
tuotteiden vientiä tai maan taloudellista kehitystä.

