
AALTO-YLIOPISTON KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT RY:N SÄÄNNÖT

I YLEISTÄ

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry, ruotsiksi
Aalto-universitetets ekonomistuderande rf. ja yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Aalto University
Business Students.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä KY.

II TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän
yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja
opintoihin liittyviä pyrkimyksiä.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

● Tukee henkisesti tai aatteellisesti jäsentensä opiskelua, opintojen edellytyksiä ja
tulevaa uraa;

● Toimii edunvalvojana koulutuspoliittisissa ja opintososiaalisissa asioissa;
● Kehittää ja ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä edistää

opiskelijoiden vaihto-opiskelua;
● Järjestää kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä tukee taloudellisesti opiskelijoiden

keskuudessa järjestettävää harrastustoimintaa;
● Harjoittaa tiedotustoimintaa kohderyhmänsä keskuudessa;
● Edistää opiskelijoiden ja yritysmaailman sekä opiskelijoiden ja opintonsa päättäneiden

kohtaamista;
● Kohottaa kauppatieteitä opiskelevien arvostusta ja tuntemusta yhteiskunnassamme;
● Voi harjoittaa aatteellista, koko jäsenistöänsä hyödyttävää ansiotoimintaa, joka

välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä



taloudellisesti vähäarvoisena;
● Tukee henkisesti ja aatteellisesti muiden yhdistyksen tarkoitusta edistävien yhteisöjen

toimintaa sekä edistää toimijoiden yhteistyötä.

III JÄSENET

4 § Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, alumnijäseniä ja
kannattajajäseniä.

5 § Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenyyttä hakeva
luonnollinen henkilö, joka on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi Aalto-yliopistoon tai
sen alaiseen yksikköön ja suorittaa siellä kauppatieteiden kandidaatin, maisterin,
lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Varsinainen jäsen voi olla liittymisensä jälkeen poissaolevana opiskelijana
Aalto-yliopistosta tai sen alaisesta yksiköstä yhteensä korkeintaan neljä lukukautta
menettämättä jäsenyyttään yhdistyksessä poissaolonsa aikana.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä kauppatieteiden kandidaatin
tutkinnon suorittanut jatkaa automaattisesti KY:n jäsenenä, mikäli hän
valmistumisvuonnaan vastaanottaa opiskelupaikan maisteriohjelmassa Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa.

6 § Kunniajäsen

Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, jotka edustajisto nimittää yhdistyksen pyrkimyksiä
ansiokkaasti tukeneista luonnollisista henkilöistä hallituksen esityksestä kuultuaan
kunniavaltuuskunnan lausunnon.

Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

7 § Alumnijäsen

Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on ollut Kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan tai Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n tai Aalto-yliopiston
kauppatieteiden ylioppilaat ry:n varsinainen jäsen ja joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja
toimintaperiaatteet.



Edustajisto voi KY Alumnin esityksestä kutsua alumnijäsenten joukosta ainaisalumneja.

Alumnijäsenillä ja ainaisalumneilla ei ole äänioikeutta.

8 § Kannattajajäsen ja kunnia-alumni

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai
säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja toimintaperiaatteet.

Edustajisto voi KY Alumnin esityksestä nimittää kannattajajäsenenä olevien luonnollisten
henkilöiden joukosta kunnia-alumneja.

Kannattajajäsenellä ja kunnia-alumneilla ei ole äänioikeutta.

IV JÄSENYYS JA JÄSENMAKSUT

9 § Liittyminen

Tahto liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, alumnijäseneksi tai kannattajajäseneksi
ilmaistaan jäsenhakemuksella ja maksamalla liittymismaksu ja/tai jäsenmaksu sen mukaan
kuin edustajisto on maksuista päättänyt.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, alumnijäseneksi ja kannattajajäseneksi
hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi,
ainaisalumniksi sekä kunnia-alumniksi kutsumisesta päättää edustajisto.

Voidakseen tulla hyväksytyksi henkilön on tullut maksaa liittymisen edellyttävä maksu
sekä täytettävä 5-8 §:ssä mainitut edellytykset. Ellei henkilöä hyväksytä jäseneksi, on
maksettu liittymismaksu/jäsenmaksu palautettava.

Vaihto-opintojaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa suorittavalle opiskelijalle, joka on
läsnäoleva jäsen Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa, voidaan myöntää oikeus käyttää
yhdistyksen jäsenetuja vaihtoaikanaan olematta yhdistyksen jäsen.

10 § Eronneeksi katsominen

Varsinainen jäsen, alumnijäsen ja kannattajajäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole
maksanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluessa erääntymisestä.



11 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen tulee voimaan ilmoituksesta lukien.

12 § Erottaminen

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, jos hän

● on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä;
● toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta;
● on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta;
● on huomattavasti vaikeuttanut muiden jäsenten toimintaa;
● on toiminnallaan heikentänyt jäsenistön ja sen edustaman henkilöpiirin arvonantoa.

Varsinainen jäsen voidaan erottaa myös, kun hän on suorittanut sen tutkinnon tai ohjelman
taikka sitä seuranneen ylemmän tutkinnon, mitä opiskeli jäseneksi liittyessään.

Päätösvalta kunniajäsenen erottamisasiassa kuuluu edustajistolle. Erottamisperusteista on
määrätty 12 §:n 1 momentissa.

13 § Jäsenten suoritettavat maksut

Edustajisto vahvistaa syyskokouksessaan seuraavaksi vuodeksi varsinaisen jäsenen ja
kannattajajäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden sekä
maksuajankohdan.

Edustajisto vahvistaa syyskokouksessaan seuraavaksi vuodeksi alumnijäsenen
liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden sekä maksuajankohdan KY Alumnin
esityksestä.

Yhdistyksen kunniajäsenillä sekä kunnia-alumneilla ja ainaisalumneilla ei ole
jäsenmaksuvelvoitetta.

V PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO

14 § Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sekä asioita hoitavat jäsenet, edustajisto ja hallitus
yhdistyslain sekä näiden sääntöjen mukaisesti.



Yhdistyksessä on kunniavaltuuskunta, jatkuvuustoimikunta, KY Alumni ja
keskusvaalilautakunta.

Yhdistyksellä on edustajiston ja hallituksen erikseen nimeämät toimihenkilöt.

Lisäksi yhdistyksessä voi toimia eri toimikuntia.

15 § Jäsenten päätösvalta

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet valitsevat jäsenet edustajistoon ja suorittavat neuvoa
antavan jäsenäänestyksen erillisissä äänestystilaisuuksissa.

16 § Edustajiston vaali

Edustajiston vaali toimitetaan joka toinen vuosi samanaikaisesti ylioppilaskunnan
edustajistovaalien kanssa. Ennakkoäänestys voidaan toimittaa vähintään kahtena
keskusvaalilautakunnan määräämänä arkipäivänä ehdokaslistan julkistamisen jälkeen.
Ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän tulee olla viimeistään varsinaista äänestyspäivää
edeltävänä tiistaina.

Edustajisto valitaan henkilökohtaisilla vaaleilla, jotka toimittaa edustajiston asettama
keskusvaalilautakunta siten kuin yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestys määrää.
Edustajiston varajäseniksi valitaan korkeintaan 200 vaalissa eniten kannatusta saanutta
ehdokasta, jotka eivät tule valituksi edustajiston varsinaisiksi jäseniksi.

Suora henkilövaali toimitetaan suljetuin lipuin. Vaalissa ehdokkaiden tasatulos ratkaistaan
arvalla.

17 § Jäsenäänestys

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten keskuudessa voidaan suorittaa neuvoa-antava
jäsenäänestys. Sen toimittamisesta määrätään yhdistyksen äänestys- ja
vaalijärjestyksessä.

Jäsenäänestys saadaan panna toimeen ainoastaan 15.9. - 15.12. ja 15.1. - 15.5. välisenä
aikana.

18 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

Edustajiston vaalissa ja neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä on yhtäläinen äänioikeus
jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Varsinainen jäsen ei kuitenkaan voi käyttää



äänioikeuttaan, jos hän on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamisen.

Äänioikeus on henkilökohtainen eikä sitä saa käyttää valtuutetun välityksellä.

Jokainen äänioikeutettu yhdistyksen varsinainen jäsen on vaalikelpoinen edustajistoon.

VI EDUSTAJISTO

19 § Edustajisto

Päätösvaltaa yhdistyksen asioissa käyttää edustajisto, mikäli näistä säännöistä ei muuta
ilmene.

20 § Kokoonpano

Edustajistoon kuuluu puheenjohtaja, 21 jäsentä sekä korkeintaan 200 varajäsentä siinä
järjestyksessä kuin he ovat saaneet ääniä.

Edustajisto valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla yhdistyksen äänioikeutettuja varsinaisia
jäseniä.

21 § Toimikausi

Ensimmäisen edustajiston toimikausi päättyy 30.6.2010 ja toisen edustajiston
31.12.2011.

Tämän jälkeen edustajiston toimikausi on kaksi kalenterivuotta vaaleja seuraavan
tammikuun ensimmäisestä päivästä lukien. Ellei uutta edustajistoa ole sääntöjen
mukaisesti saatu valituksi, jatkuu edustajiston toimikausi, kunnes uusi edustajisto on
asianmukaisessa järjestyksessä valittu.

Edustajisto kokoontuu järjestäytymis- ja vaalikokouksiin ennen toimikautensa alkua
viimeistään edeltävän joulukuun neljäntenä päivänä.

22 § Eroaminen

Edustajiston jäsen voi erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan, kun kirjallinen
eroamisilmoitus on annettu tiedoksi edustajistolle, jollei eroamisilmoituksesta muuta
ilmene.



Jos kaikki edustajiston jäsenet eroavat, tulee hallituksen asettaa keskusvaalilautakunta
huolehtimaan täydennysvaalien toimittamisesta. Uuden edustajiston jäsenet valitaan
eronneen edustajiston jäljelle jääneeksi toimikaudeksi.

23 § Kelpoisuus

Edustajiston jäsenen tulee olla yhdistyksen äänioikeutettu varsinainen jäsen.

Yhdistyksen tai Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallituksen jäseneksi
valittu ei ole toimikautensa ajan kelpoinen toimimaan yhdistyksen edustajiston jäsenenä.

Yhdistyksen tai Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön taikka näiden
määräysvallassa olevan yhtiön työntekijä ei ole työsuhteensa ajan kelpoinen toimimaan
yhdistyksen edustajiston jäsenenä.

24 § Edustajiston tehtävät

Edustajiston tehtävänä on:

● määrätä yhdistyksen järjestö- ja taloustoiminnan periaatteet sekä yhdistyksen oman
tai sen omistamien yritysten taloudellisen toiminnan suuntaviivat;

● määrätä yhdistyksen omistamien yritysten taloudellisen ja aatteellisen toiminnan
suuntaviivat yhdistyksen omistusoikeuden sallimassa määrin;

● vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio;
● käsitellä vuosikertomus ja päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä

vastuuvapauden myöntämisestä;
● päättää sääntöjen sekä äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamisesta;
● päättää edustajiston sekä hallituksen työjärjestyksistä sekä asettamiensa toimielinten

ohjesäännöistä sekä näiden muuttamisesta;
● päättää pysyvien toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta;
● päättää toimikuntien, valiokuntien ja työryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta;
● valita edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja vapauttaa heidät

tehtävistään;
● päättää hallituksen puheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitsemisesta ja

erottamisesta;
● päättää toiminnanjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta sekä vahvistaa

hänen toimenkuvansa;
● päättää tilintarkastajien lukumäärästä, valitsemisesta ja erottamisesta;
● päättää erillisrahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;



● päättää yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta ja
kiinnittämisestä;

● päättää sen hyväksyttäviksi alistetuista omaisuuden hankintaa, luovuttamista tai
kiinnittämistä koskevista asioista;

● päättää liittymismaksun ja jäsenmaksun määrästä ja maksuajankohdasta;
● päättää kunniajäseneksi kutsumisesta ja erottamisesta sekä kunniamerkin
● myöntämisestä;
● päättää jatkuvuustoimikunnan puheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta
● päättää KY Alumnin puheenjohtajan valitsemisesta KY Alumnin esityksestä
● päättää KY Alumnin raadin valitsemisesta
● asettaa keskusvaalilautakunta;
● päättää yhdistyksen purkamisesta;
● päättää muistakin asioista, joita laissa tai näissä säännöissä ei ole määrätty

hallituksen tai muiden toimielinten käsiteltäväksi, jotka edustajisto on
erikseen pidättänyt päätettäväkseen tai jotka hallitus tai muu toimielin on
saattanut edustajiston ratkaistaviksi.

25 § Edustajiston kokous

Edustajisto kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa, syyskokoukseen
viimeistään joulukuun viidentenätoista (15.) päivänä sekä järjestäytymis- ja
vaalikokouksiin viimeistään joulukuun neljäntenä (4.) päivänä tai 30 vuorokauden
kuluessa täydennysvaalien tuloksen vahvistamisesta.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edustajisto niin päättää, hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) edustajiston jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokous on
tällöin pidettävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus sai tiedon asiasta.

26 § Edustajiston järjestäytymis- ja vaalikokoukset

Järjestäytymis- ja vaalikokouksissa:

● todetaan edustajiston kokoonpano;
● valitaan edustajiston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja;
● valitaan tarvittavat edustajiston valiokunnat;
● valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; sekä
● käsitellään muut mahdolliset asiat.

27 § Edustajiston kevätkokous

Kevätkokouksessa:



● käsitellään edellisen vuoden vuosikertomus;
● vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; sekä
● käsitellään muut mahdolliset asiat.

28 § Edustajiston syyskokous

Syyskokouksessa:

● päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja valitaan tilintarkastajat tarkastamaan
seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa;

● vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
● vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;
● vahvistetaan seuraavaksi vuodeksi varsinaisen jäsenen, alumnijäsenen ja

kannattajajäsenen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruus sekä
maksuajankohta; sekä

● käsitellään muut mahdolliset asiat.

29 § Kokouskutsu

Edustajiston kokouskutsu asialuetteloineen tulee lähettää edustajiston jäsenille tiedoksi
kirjeitse, sähköpostilla tai faksilla ja lisäksi julkaista yhdistyksen ilmoitustaululla tai
yhdistyksen virallisella verkkosivulla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Edustajiston kokousten koolle kutsumisessa ja asioiden käsittelyssä noudatetaan muutoin
edustajiston työjärjestyksen määräyksiä.

30 § Edustajiston päätöksenteko

Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä.

Päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, jollei
yhdistyslaista tai näistä säännöistä muuta johdu.

Vaaleissa, kun valittavia on useampia kuin yksi, käytetään suhteellista vaalitapaa. Vaalissa
äänet jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken siten, että ensimmäinen ehdokas
saa yhden (1) äänen, toinen puoli (1/2) ääntä, kolmas yhden kolmasosan (1/3) ääntä ja niin
edelleen. Vaalilippuun merkitään enintään niin monta ehdokasta, kuin on valittavia.
Yhdistyksen hallituksen valinnasta säädetään kuitenkin erikseen muualla näissä säännöissä.



Jos vaaleissa on valittava useista ehdokkaista vain yksi (1) henkilö, tulee ehdokkaan
tullakseen valituksi saada yli puolet annetuista äänistä. Ellei kukaan ehdokkaista saa
vaadittavaa enemmistöä, suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä toinen äänestys.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

31 § Luottamuskysymys

Edustajistolla on valta enemmistöllä läsnä olevien edustajiston jäsenten äänistä vapauttaa
hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai sen jäsen tehtävästään kesken toimikauden toteamalla,
ettei tämä nauti edustajiston luottamusta.

Kirjallisen esityksen epäluottamuslauseesta hallitukselle tai sen yksittäiselle jäsenelle voi
tehdä vähintään kolmasosa (1/3) edustajista jättämällä sen edustajiston puheenjohtajalle.

Puheenjohtajan tulee toimittaa esitys välittömästi hallituksen puheenjohtajan tietoon ja
huolehtia luottamuskysymysasian saattamisesta edustajiston käsiteltäväksi siten kuin
edustajiston työjärjestys tarkemmin määrää.

32 § Toivomusponsi

Edustajisto voi edustajiston jäsenen kannatetusta ehdotuksesta hyväksyä hallitukselle
osoitettuja toivomusponsia.

33 § Kysely

Kirjallisen kyselyn ilmoitetusta asiasta hallituksen vastattavaksi voi tehdä vähintään
kuudesosa (1/6) edustajiston jäsenistä.

VII HALLITUS

34 § Hallitus

Yhdistyksen hallinto- ja toimeenpanovaltaa sekä päätösvaltaa näissä säännöissä erikseen
määrätyissä asioissa käyttää hallitus.

35 § Kokoonpano ja valintatapa



Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljästä
kymmeneen (4 – 10) muuta jäsentä.

Edustajisto valitsee hallituksen muodostajan siten kuin näissä säännöissä on määrätty
yhden henkilön valitsemisesta.

Hallituksen muodostaja tekee edustajistolle esityksen hallituksen puheenjohtajaksi ja
jäseniksi. Edustajiston jäsenillä on oikeus tehdä muutosesityksiä hallituksen muodostajan
tekemään esitykseen hallituksen jäseniksi. Edustajisto äänestää aina lopullisen hallituksen
kokoonpanon hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kun edustajisto hyväksyy esityksen, on henkilöt valittu hallituksen puheenjohtajaksi ja
jäseniksi.

Jollei edustajisto hyväksy hallituksen kokoonpanoa, suoritetaan uusi hallituksen
muodostajan vaali ja hänen tulee antaa esityksensä hallituksen puheenjohtajaksi ja
jäseniksi. Vaalimenettelyä jatketaan, kunnes edustajisto on hyväksynyt hallituksen
kokoonpanon.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

36 § Toimikausi

Hallituksen toimikausi on yhden kalenterivuoden. Hallitus jatkaa kuitenkin toimintaansa
siihen asti, kunnes sen seuraaja on valittu.

Jos edustajisto on vapauttanut hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikauden, valitaan
uusi hallitus tai niin päätettäessä uusi jäsen vapautetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

37 § Kelpoisuus

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen äänioikeutettu varsinainen jäsen.
Hallituksen jäsenenä ei voi olla yhdistyksen tai Aalto-yliopiston kauppatieteiden
ylioppilaiden säätiön taikka näiden määräysvallassa olevan yhtiön työntekijä.

38 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

● hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä jäsenten ja
edustajiston päätösten mukaan;



● edustaa yhdistystä;
● vastata yhdistyksen hallinnosta, talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä talousarvion

toteutumisesta ja valvoa, että yhdistyksen voimassa olevia sääntöjä noudatetaan;
● kehittää yhdistyksen toimintaa;
● valmistella edustajiston käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia edustajiston koolle

kutsumisesta;
● päättää varsinaiseksi jäseneksi, alumnijäseneksi ja kannattajajäseneksi

hyväksymisestä sekä näiden erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;
● pitää yllä luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
● päättää hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta;
● päättää tilapäisten valiokuntien ja työryhmien perustamisesta ja

lakkauttamisesta;
● ottaa palvelukseen ja vapauttaa palveluksesta, noudattaen yhdistyksen

toimihenkilöohjesääntöä, toiminnan hoitamiseen tarvittava henkilökunta lukuun
ottamatta toimihenkilöitä, jotka edustajisto valitsee;

● nimittää yhdistyksen edustajat yhdistyksen oman tai sen omistamien yritysten
hallitukseen ja yhtiökokoukseen;

● laatia yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikertomus.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä. Jos päätös koskee yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavaa
omaisuutta, päättää asiasta edustajisto.

39 § Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
muista jäsenistä on läsnä.

Päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä, jollei
yhdistyslaista tai näistä säännöistä muuta johdu.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

VIII KUNNIAVALTUUSKUNTA, JATKUVUUSTOIMIKUNTA, KY ALUMNI JA
KESKUSVAALILAUTAKUNTA

40 § Kunniavaltuuskunnan tehtävät ja kokoonpano

Kunniavaltuuskunta on yhdistyksen neuvoa-antava elin.



Kunniavaltuuskuntaan valitaan jäsenet nelivuotiselle toimikaudelle. Yksi henkilö voi toimia
kunniavaltuuskunnassa kolmen kauden ajan eli yhteensä 12 vuotta. Kunniavaltuuskunnan
jäsenet nimittää edustajisto kuultuaan kunniavaltuuskuntaa.

41 § Kunniavaltuuskunnan kokoukset

Kunniavaltuuskunnan varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Ylimääräisiä
kokouksia voidaan pitää, mikäli siihen katsotaan olevan aihetta.

Kokoukset kutsuu koolle kunniavaltuuskunnan puheenjohtaja tai yhdistyksen
toiminnanjohtaja, joka toimii valtuuskunnan sihteerinä.

Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikertomus sekä tilinpäätös.

Syyskokouksessa valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi
toimikaudeksi, käsitellään kunniajäsen- ja kunniamerkkiasiat sekä valitaan jäsen
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallitukseen.

Päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

42 § Jatkuvuustoimikunta

Jatkuvuustoimikunta on yhdistyksen neuvoa-antava elin.

Jatkuvuustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viidestä yhteentoista (5-11) jäsentä.

Yhdistyksen hallitus valitsee jatkuvuustoimikuntaan jäseniksi sellaisia jäseniä, jotka ovat
osallistuneet aktiivisesti yhdistyksen tai KY-ylioppilaskunnan kehittämiseen.

Jatkuvuustoimikunnan tehtävänä on yhdistyksen henkisen ja aatteellisen pääoman
varjeleminen ja kehittäminen, yhdistyksen eri toimijoiden tukeminen ja toiminnan
jatkuvuuden edistäminen sekä hyvän hallintotavan ja organisaation kehittämisen
tukeminen.

Jatkuvuustoimikunnasta ja sen toiminnasta määrätään tarkemmin erillisessä, edustajiston
vahvistamassa jatkuvuustoimikuntaohjesäännössä.

43§ KY Alumni



KY Alumni toimii yhdistyksen alumnijäsenten yhdyssiteenä ja pitää yllä suhteita
yhdistyksen varsinaisiin jäseniin.

KY Alumniin kuuluvat yhdistyksen alumnijäsenet.

KY Alumnin toimintaa ohjaa alumniraati, johon kuuluu puheenjohtaja ja viidestä kymmeneen
(5-10) jäsentä. Yhdistyksen edustajisto valitsee alumnijäsenten keskuudesta KY Alumnin
puheenjohtajan sekä alumniraatiin kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä KY Alumnin
esityksestä. Lisäksi yhdistyksen edustajisto valitsee alumniraatiin yhdestä kahteen (1-2)
jäsentä hallituksen esityksestä. KY Alumnin puheenjohtaja toimii alumniraadin
puheenjohtajana.

KY Alumista, sen toiminnasta ja alumniraadin valinnasta määrätään tarkemmin
erillisessä, edustajiston vahvistamassa KY Alumni -ohjesäännössä.

44 § Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta valmistelee, toimeenpanee ja valvoo edustajiston vaalit ja
neuvoa-antavat jäsenäänestykset.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään edustajiston
vahvistamassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

IX TALOUS

45 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen pitkän tähtäimen taloussuunnittelusta, vuosittaisen talousarvion laadinnasta,
tilikauden aikaisesta kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta sekä omaisuuden
hoidosta määrätään taloudenhoidon ohjesäännössä, jonka edustajisto vahvistaa.

Yhdistyksen talouden- ja omaisuudenhoidosta sekä edustajiston hyväksymän
talousarvion toteuttamisesta vastaa hallitus siten kuin yhdistyksen säännöissä sekä
taloudenhoidon ohjesäännössä on määrätty.

46 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

47 § Rahastot



Yhdistyksellä voi olla pysyviä erillisrahastoja. Niiden perustamisesta ja lakkauttamisesta
päättää edustajisto 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä.

48 § Tilintarkastajat

Tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee 1-2 varsinaista
tilintarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa.

49 § Tilinpäätös ja tilintarkastus

Yhdistyksen hallituksen on huolehdittava tilinpäätöksen laatimisesta.

Tilinpäätös ja vuosikertomus sekä muut yhdistyksen talouden ja hallinnon arvioimiseksi
tarvittavat asiakirjat tulee antaa tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta
ennen yhdistyksen kevätkokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan.

Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan.

Hallituksen on toimitettava tilintarkastuskertomus sekä sen sisältämien huomautusten
johdosta hankitut selvitykset edustajistolle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan käsitellä
edustajiston kevätkokouksessa.

X MUUT MÄÄRÄYKSET

50 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
toiminnanjohtaja ja muu hallituksen erikseen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö, aina
kaksi yhdessä.

51 § Yhdistykset

Yhdistyksen toiminnan piiriin voidaan perustaa ja hyväksyä yhdistyksiä tai muita yhteisöjä
siten kuin edustajiston hyväksymässä yhdistysohjesäännössä lähemmin määrätään.
Yhdistykset ja yhteisöt eivät ole yhdistyksen jäseniä.

52 § Toimikunnat

Yhdistyksellä voi olla pysyviä toimikuntia ja valiokuntia sekä tilapäisiä työryhmiä, joiden
perustamisesta, kokoonpanosta, toimintatavoista ja tehtävistä määrätään tarkemmin



edustajiston ja hallituksen työjärjestyksessä.

53 § Vuosipäivä

Yhdistyksen vuosipäivä on Antti Chydeniuksen syntymäpäivä, helmikuun 26. päivä
(26.2.1729). Vuosijuhlaa juhlitaan tätä päivää seuraavana lauantaina. Vuosijuhlan
päivämäärästä voidaan poiketa painavasta Aalto-yliopiston vuosikelloon liittyvästä syystä,
ajoittaen vuosijuhlan lauantaille mahdollisimman lähelle Antti Chydeniuksen syntymäpäivää.

54 § Liput ja merkit

Yhdistyksellä on edustajiston vahvistama lippu- ja merkkiohjesääntö, jossa kuvataan
lähemmin yhdistyksen lippu, lakkimerkki, nauha ja muut symbolit.

55 § Juhlat

Yhdistyksen kiinteistöjen juhlaliputuksesta ja -valaistuksesta, yhdistyksen lipun
käyttämisestä julkisessa tilaisuudessa sekä erityisistä toimista kunnioituksen, ilon, surun tai
muun vastaavan mielenilmauksen osoittamiseksi päättää yhdistyksen hallitus.

56 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä lisäyksiä ja muutoksia edustajiston päätöksin, joiden
ollakseen päteviä tulee olla tehty kahdessa perättäisessä vähintään 14 vuorokauden
välein pidetyssä kokouksessa, kummassakin vähintään kolme neljäsosan (3/4)
määräenemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsuissa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

57 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä edustajiston päätöksin, joiden ollakseen
päteviä tulee olla tehty kahdessa perättäisessä vähintään 14 vuorokauden välein
pidettävässä kokouksessa, kummassakin vähintään neljä viidesosan (4/5) enemmistöllä
annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan yhdistyksen varat Helsingin
kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnalle näiden sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen
käytettäväksi.



Jos Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on lakannut tai muuttunut osaksi toista
oikeushenkilöä, luovutetaan jäljellä olevat varat Helsingin kauppakorkeakoulun
ylioppilaskunnan toimintaa jatkaneelle yksikölle käytettäväksi kauppatieteen opiskelijoiden
pyrkimysten edistämiseen näiden sääntöjen mukaisesti.


