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1.§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on Eettisten sääntöjen tiedotus- ja valvontakeskus (ETVK) ja sen kotipaikka on
Porin kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.
2.§ Yhdistyksen tarkoitus
-edistää YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisen toiminnan toteutumista yhteiskunnassa.
-kehittää em. julistuksen ja pohjoismaissa noudatetun kansalaisoikeuksien pohjalta eettiset
säännöt jotka soveltuvat luottamuksen ylläpitämiseen sekä edistää niiden käyttöä
virkamieskunnan ja kansalaisten välisessä julkisessa toiminnassa sekä yrityksiä, yhteisöjä ja
yksilöitä eri ammattikuntien ja asiakkaiden välisessä toiminnassa.
-yhdistyksen eettisissä säännöissä pyritään ottamaan huomioon kestävä kehitys ja kansalaisten
tahdon ja oikeuksien toteuttaminen.
3 § Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•

Valvoo jäsentensä oikeuksia
Tekee tarkoitukseensa liittyvää tutkimus ja selvitystyötä
Toimittaa ja julkaisee tarkoitukseen liittyvän tutkimus ja selvitystyön mukaisia eettisiä sääntöjä
ja luokituksia esimerkkinä Olaus Petrin tuomarinohjeet, Iso-Britannian arvojulistus ja eri

•
•
•
•

•
•

•

ammattikuntien eettisiä sääntöjä joiden perimmäisenä tarkoituksena on luottamuksen
ylläpitäminen asiakkaiden ja ammattikunnan välillä
Osallistuu alansa kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
valvoo jäsentensä oikeuksia
Rohkaisee ja ohjaa yrityksiä, yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla.
Tiedottaa rakenteellista, poliittista ja syrjivää piilokorruptiota estävistä eettisistä säännöistä
Suomessa sekä toteuttaa siihen liittyvää koulutus-, tutkimus- ja kehittämistyötä ja yhteistyötä
alan toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.
Toimii erilaisten eettisten sääntöjen alalla toimivien yhteisöjen ja henkilöiden yhdyssiteenä,
sekä edistää etiikan käytön taitojen kehittämistä ja säilyttämistä.
Välittää tai toimittaa konsultaatiopalveluita avuksi kiistoihin, päätöksentekoihin, perusteluihin
ja velvoitteiden ristiriitoihin liittyviin ongelmiin yrityksille, yhteisöille ja julkishallinnon
organisaatioille.
Auttaa yrityksiä, yhteisöitä ja julkishallinnon organisaatioita tunnistamaan eettiset riskit ja
mahdollisuudet ja huomioimaan päätöksiensä seuraukset.
4 § Toiminnan rahoitus
Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja
arpajaisia, sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita ja
harjoittaa yhdistyslain 5§ mukaista välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen liittyvää
ansiotoimintaa.
5 § Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.
Yhdistyksessä jäseninä saavat olla vain Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on
kotipaikka Suomessa, sekä sellaiset yhdistykset, joissa tai joihin suoraan tai välillisesti
kuuluvissa yhdistyksissä on jäseninä edellä mainittuja henkilöitä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä
rakenteellista, poliittista ja syrjivää korruptiota ja piilokorruptiota estäviä eettisiä sääntöjä
toteuttavia, käyttäviä tai edustavia oikeuskelpoisia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen
tarkoitusta edistäviä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Yhdistyksen kannatusjäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Hallitus voi myös evätä jäsenhakemuksen.

Yhdistyksen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseneksi yhdistyksen pyrkimyksiä
ansiokkaasti edistäneen henkilön. Kunniajäseneksi hyväksyminen vaatii vähintään 5/6
enemmistön kokouksessa annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
Yhdistys voi kuulua jäsenenä oikeustoimikelpoisiin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden
tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.
6 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan. Jäsenyydestä vapautuminen tapahtuu kuukauden kuluttua eroilmoituksen
tekemisestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.

7 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle yhdistyksen vuosikokouksen
vuosittain erikseen kummallekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun ja yhdistykseen
liittyessään kertaluoteisen liittymismaksun.
8 § Toimielimet
Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi (2) varsinaista
jäsentä ja jokaisella varsinaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan
toimikausi on kaksi vuotta ja muiden jäsenten yksi vuosi. Yhdistyksen hallituksen valitsee
yhdistyksen vuosikokous.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen päivittäistä toimintaa johtaa hallituksen nimeämä toimitusjohtaja, jonka
työsopimuksen, tehtäväkuvauksen, palkkiot ja palkkauksen määrittelee hallitus.
Hallituksen tehtävät pääpiirteittäin:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen
yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
yhdistyksen taloudenhoidon valvonta
yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta
yhdistyksen edustuksesta päättäminen
mahdollisten toimikuntien ja toimihenkilöiden valvonta ja ohjaus
mahdollisten toimikuntien toimintakertomusten ja tilikertomusten laatiminen
yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laadinta
yhdistyksen toiminnan kehittäminen
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain helmi – huhtikuun aikana. Yhdistyksen
kokouksien tarkemmasta ajankohdasta ja paikasta päättää hallitus. Yhdistyksen kokouksista on
ilmoitettava lähettämällä kirjallinen kutsu jäsenille vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla
kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa voi äänestää myös
yksityishenkilö valtakirjalla.
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valitaan kokouksen puheenjohtaja
valitaan kokouksen sihteeri
valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
käsitellään yhdistyksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä toimintavuodelta
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuodelle
päätetään yhdistyksen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun
suuruudesta
käsitellään yhdistyksen talousarvio toimintavuodelle
valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet
valitaan (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja.
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen
äänioikeutetuista jäsenistä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten vaatii. Yhdistyksen
ylimääräisistä kokouksista on ilmoitettava lähettämällä kirjallinen kutsu jäsenille vähintään

kahta viikkoa ennen kokousta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
10 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
11 § Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi
yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön
kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.
12 § Purkautuminen
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.

