
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.8.2006 ja Yhdistysrekisterissä 15.8.2006 

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n säännöt 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
 
Yhdistyksen nimi on Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry ja sen 
kotipaikka on Helsingin kaupunki. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää älykkään liikenteen ja kuljetuksen 
palvelujen toteuttamisen ja liikennetelematiikan liiketoiminnan yleisiä 
edellytyksiä sekä tehdä tunnetuksi tieto- ja viestintätekniikan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta liikenteen turvallisuuden, sujuvuuden, 
tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisessa sekä tie-, vesi-, raide- 
ja ilmaliikenteen ongelmien ratkaisemisessa. Yhdistys toimii älykkään liikenteen 
kehittämisen yhteistyöfoorumina. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- tunnistaa ja arvioi teknologia- ja palveluinnovaatioita 
- tunnistaa palvelujen toteuttamisen esteitä ja etsii ratkaisuja niiden  
  poistamiseksi 
- kehittää arvoverkoston yhteistyötä ja liiketoimintamalleja palvelujen  
  toteuttamisessa 
- edistää markkinoiden syntymistä ja palvelujen käyttöönottoa saattamalla 
kehittäjät ja käyttäjät vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 
- levittää luotettavaa ja ajankohtaista tietoa alan kehityksestä 
- laatii aloitteita innovaatioiden jalostamisesta palveluiksi  
- huolehtii telematiikka-arkkitehtuurin kehittämisestä 
- julkaisee ja ylläpitää alan kehittämisstrategiaa  
- levittää tietoa uusista käytännöistä ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista  
- tukee asiantuntijana alan innovaatiotoimintaa sekä tutkimusta ja koulutusta 
- edistää alan kilpailua ja vientiä tekemällä tunnetuksi parhaita käytäntöjä ja 
ratkaisuja 
- edistää selvityksin ja aloittein alan tutkimuksen ja kehittämistoiminnan 
rahoitusta sekä investointipäätöksiä  
- osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun   
- harjoittaa voittoa tavoittelematta koulutusta, tiedotusta, neuvontaa,  
  tilastointia ja näyttelytoimintaa  
- edustaa jäseniään alaan liittyen kotimaassa ja kansainvälisesti.  
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa 
toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja 
testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 
 
3. Jäsenet 
 
Yhdistyksessä on varsinaisia jäseniä ja verkostojäseniä. 
 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä älykkään liikenteen 
suomalaiseen innovaatiotoimintaan tai palveluliiketoimintaan osallistuva 
Suomessa oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 
 
Verkostojäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
asiantuntemuksellaan tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus ja jäsenyyttä haetaan 
kirjallisesti. 
 
4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen on velvollinen maksamaan 
jäsenmaksunsa myös sen vuoden osalta, jona ilmoitus eroamisesta tehdään. 
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, 
joihin se 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. 
 
5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
 
Varsinaisilta jäseniltä ja verkostojäseniltä perittävien liittymismaksujen  ja 
vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Liittymis- ja 
jäsenmaksut voidaan porrastaa yhteisön koon, liikevaihdon, toiminnan menojen tai 
tuotekehitysmenojen taikka yleishyödyllisyyden perusteella syyskokouksen 
päätöksellä. 
 
6. Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja 10-20 muuta yhdistyksen jäseniä edustavaa henkilöä sekä sama 
määrä henkilökohtaisia varahenkilöitä. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja 
varajäsenen tulee olla yhdistyksen jäsenen palveluksessa. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai 
ulkopuoleltaan sihteerin. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni.  
 
Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä 
määrää tehtävien hoitamisen ehdot. Hallitus voi asettaa määrättyjen asioiden 
valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi katsomiaan, alaisuudessaan 
toimivia toimielimiä. 
 
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen ja valmistelee siinä käsiteltävät 
asiat sekä esittää kevätkokoukselle kertomuksen edellisen kalenterivuoden 
toiminnasta ja laatii seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvion ja esittää 
sen syyskokoukselle. 
 
7. Toiminnanjohtajan tehtävät 
 
Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen 
toimintaa. 
 
 
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja 
yksin. 
 
9. Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.    
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa 
ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 
10. Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 
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Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä kymmenen ääntä ja 
jokaisella verkostojäsenellä on yksi ääni. 
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla 
jäsenille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa. 
 
12. Varsinaiset kokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
   ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
   hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
   ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                    
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
   jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet  
7. valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille 
   varatilintarkastajat 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
13. 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. 
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