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SÄÄNNÖT 
 
1 § 
Yhdistyksen nimi on International Fiscal Association, Suomen Osasto r.y., ruotsiksi 
International Fiscal Association, Avdelning i Finland r.f. ja sen kotipaikka Helsingin 
kaupunki. 
 
2 § 
Yhdistyksen tarkoituksena on International Fiscal Associationin Suomen osastona toimien 
jäsentensä hyväksi edistää julkiseen talouteen, erityisesti kansainväliseen ja vertailevaan 
vero-oikeuteen sekä verotuksen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimusta ja näiden 
kehitystoimintaa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

- toimeenpanee kokouksia ja esitelmätilaisuuksia 
- harjoittaa julkaisutoimintaa, 
- antaa lausuntoja ja tekee aloitteita alansa kysymyksistä 
- edistää ja tukee jäsentensä osallistumista International Fiscal Associationin 

kongresseihin ja muuhun toimintaan. 
 
3 § 
Yhdistyksen jäseniä ovat ne henkilö- ja yhteisöjäsenet, jotka ilmoittautuvat yhdistyksen 
jäseniksi ja jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. 
 
Hallitus voi hyväksyä jäseneksi erityisestä syystä muunkin oikeuskelpoisen yhteisön. 
 
4 § 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua 
jäsentä. Jäsenistä on kaksi vuosittain erovuorossa.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan 
tai ulkopuolelta varainhoitajan ja yhden tai useamman sihteerin.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä 
varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä on kokouksessa saapuvilla. 
Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota useimmat kannattavat. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni. 
 
5 § 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi 
heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai sihteerin kanssa. 
 
6 § 
Yhdistyksen tilivuotena on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille 
helmikuun viimeiseen päivään mennessä ja toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa 
niistä maaliskuun loppuun mennessä. 



 
7 § 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen kunkin vuoden toukokuun loppua. Ylimääräinen 
kokous pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 
yksi kymmeneosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten. 
 
8 § 
Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeitse tai sähköisesti heidän 
ilmoittamillaan osoitteilla vähintään viikkoa ennen kokousta. 
 
Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 
 
9 § 
Vuosikokouksessa tulevat esille seuraavat asiat: 
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2. todetaan kokouksen laillisuus 
3. esitetään hallituksen toimintakertomus 
4. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajain lausunto 
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille 
6. päätetään jäsenmaksun suuruudesta 
7. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä hallituksen jäsenyydestä 
ennen toimikautensa päättymistä luopuneiden tilalle näiden jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
8. valitaan vähintään yksi toiminnantarkastaja ja enintään kaksi toiminnantarkastajaa ja 
toiminnantarkastajien lukumäärää vastaava määrä varatoiminnantarkastajia 
9. käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat 
 
10 § 
Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus vahvistetaan kutakin vuotta varten erikseen. Henkilö- ja 
yhteisöjäsenen jäsenmaksu voidaan vahvistaa eri suuruisiksi. 
 
11 § 
Yhdistyksen lakatessa sen varat on käytettävä yhdistyksen päämääriä edistäviin 
tarkoituksiin. 
 

 


