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FINNTESTING YHDISTYS  ry  SÄÄNNÖT 
 
§ l. Nimi ja kotipaikka 

Seuran nimi on Finntesting yhdistys ry ja sen kotipaikka on Espoo. 

§ 2. Toiminta-ajatus ja tarkoitus 

Seura edistää testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillista osaamista ja 
yhteydenpitoa sidosryhmiinsä kansallisesti ja kansainvälisesti. Pyrkimyksenä on 
edistää testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä. Tavoitteena on luotettavan ja 
tehokkaan testaustoiminnan edistäminen niin kansallisella kuin kansainvälisellä 
tasolla. Seura edistää suomalaisten testausalan organisaatioiden ja yritysten 
mahdollisuuksia saada tietoa alan eurooppalaisista ja kansainvälisistä yhteis-
hankkeista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua niihin. Seura pyrkii 
myös toimimaan kansallisesti uranuurtajana esittelemällä uusia alan laadunvar-
mistukseen sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä toimintatapoja 
ja käsitteitä. 

Seuran tarkoitus on 

• toimia testauslaboratorioiden yhteistoimintaelimenä ja kattojärjestönä 
• toimia eurooppalaisten ja kansainvälisten testauslaboratorioiden 

yhteistoimintaelimien suomalaisena jäsenenä 
• edistää testauslaboratorioiden ammatillista osaamista sekä niitä koskevien 

kansainvälisten säännöstöjen tuntemista 
• käsitellä testaustoimintaa koskevia yhteisiä asioita 
• ylläpitää tarvittavia suhteita asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin 
• myötävaikuttaa tehokkaan ja luotettavan testaustoiminnan ylläpitoon Suomessa 
• edistää testaustulosten vastavuoroista hyväksymistä 
• vaikuttaa testaustoiminnan kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen. 

§ 3. Toimintamuodot 

Saavuttaakseen 2 §:ssä esitetyt tavoitteet tulee tehdä seuraavaa: 

§ tiedottaa seurasta ja sen toiminnasta 
§ pitää yhteyttä ja tarvittaessa osallistua alan kansallisiin ja kansainvälisiin 

järjestöihin 
§ jakaa informaatiota ajankohtaisista asioista testaus-, mittaus- ja 

kalibrointitekniikan alalta 
§ järjestää esitelmä-, keskustelu- ja seminaaritilaisuuksia 
§ edistää testausmenetelmien kehittämistä, vertailevien testien järjestämistä, 

referenssimateriaalien hankintaa yms. 
§ nimittää Suomen yksityisen ja julkisen testaussektorin edustajat niihin 

kansainvälisiin organisaatioihin, joissa se on jäsenenä tai joihin sillä on 
yhteistoimintasopimus 
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§ 4. Jäsenet 

Seuran jäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yrityksiä (yritysjäsen koon 
mukaan I tai II), muita oikeuskelpoisia yhteisöjä (yhteisöjäsen koon mukaan I tai II) ja 
yksityishenkilöitä (henkilöjäsen), jotka suorittavat tai opettavat testausta, mittausta ja 
kalibrointia ja joiden kotipaikka on Suomi. 
Yritys/yhteisöjäsenet: 
Yritysjäsen I: Yritys alle 50 HTV:tä  
Yritysjäsen II: Yritys 50 tai yli 50 HTV:tä 
Yhteisöjäsen I: Yhteisöt alle 50 jäsentä 
Yhteisöjäsen II: Yhteisöt 50 tai yli 50 jäsentä 

§ 5. Jäsenyys 

Seuranjäseneksi pääsee hakemuksen perusteella seuran hallituksen hyväksyttyä 
anomuksen. Jäsenyys jatkuu ellei jäsen ole yhdistyslain mukaisesti ilmoittanut 
eroavansa. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Jäsen on velvollinen maksamaan 
jäsenmaksun myös eroamisvuodelta. 

Jäsen voidaan erottaa seuran hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut 
jäsenmaksua eikä noudattanut seuran sääntöjä tai jos jäsen vahingoittaa seuraaja 
sen toimintaa. 

§ 6. Jaostot ja työryhmät 

Seuran jäsenkokous voi perustaa jaostoja sekä määräaikaisia että pysyviä työryhmiä. 
Jaostojen perustamisen edellytyksenä on jäsenkokouksessa hyväksytty 
toimintasuunnitelma ja organisaatio. 

§ 7. Jäsenkokous 

Seuran ylin päättävä elin on jäsenkokous. 

Varsinainen jäsenkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, toinen aikaisintaan 
helmikuussa ja viimeistään huhtikuussa ja toinen aikaisintaan syyskuussa ja 
viimeistään marraskuussa. Kutsu jäsenkokoukseen on lähetettävä kirjeenä vähintään 
14 päivää aikaisemmin. 

Seuran kevään jäsenkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

• edellisen vuoden toimintakertomus 
• talous, edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen 
• vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 
• käsiteltäväksi esitetyt asiat. 

Seuran syksyn jäsenkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

• tulevan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma 
• päätetään perusmaksun suuruus 
• hallituksen valinta, puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut erovuoroisten tilalle 
• yhden (l) tilintarkastajan ja yhden (l) varatilintarkastajan valinta 
• jäsenten valinta kansallisiin ja kansainvälisiin yhteistyöryhmiin 
• käsiteltäväksi esitetyt asiat. 

Jäsenkokous voi asettaa työryhmiä ja jaostoja. 
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Jäsenkokouksessa jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni ja yritys- ja 
yhteisöjäsenillä perusmaksua vastaava äänimäärä (20 tai 40). Valtakirjan käyttö on 
sallittu. Pyydettäessä on äänestys suoritettava suljettuna. Jäsenkokouksessa asiat 
ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan suoritetaan 
arvonta. 

Ylimääräinen jäsenkokous pidetään, kun hallitus katsoo tämän tarpeelliseksi tai kun 
yli 1/10 jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti. Ylimääräinen jäsenkokous on pidettävä 
viimeistään puolentoista kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Kutsu osalta 
menetellään samalla tavalla kuin varsinaisen jäsenkokouksen yhteydessä. 

§ 8. Hallitus 

Seuran hallituksessa on puheenjohtaja ja vähintään  kuusi (6) ja enintään kaksitoista 
(12) jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet 
hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. 
Ensimmäiset erovuoroiset sovitaan tai arvotaan hallituksessa. Puheenjohtaja ja 
jäsenet voidaan valita uudelleen. 

Hallitus on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. 
Hallitus voi asettaa työryhmiä. 

Hallituksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Seuran nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yksin ja kahdella 
hallituksen jäsenellä yhdessä. 

Hallituksen on seuran päätösten ja 2-3§:ssä esitettyjen tarkoitusperien mukaan 
huolellisesti hoidettava seuran asioita. 

§ 9. Tilikausi ja tilintarkastus 

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Jäsenkokouksessa valitaan yksi (l) tilintarkastaja 
ja yksi (l) varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi. 

§ 10. Talous 
Seuran ensisijaiset tulonlähteet ovat jäsenmaksut ja avustukset. Syksyn jäsenkokous 
päättää jäsenmaksun perusosan suuruuden hallituksen esityksestä.   
Henkilöjäsenet maksavat jäsenmaksuna perusmaksun, 
yritys ja yhteisöjäsenet I: jäsenmaksu = 20 x perusmaksu ja 
yritys ja yhteisöjäsenet II: jäsenmaksu = 40 x perusmaksu. 

§ 11. Sääntöjen muuttaminen 

Seuran sääntöjen muutokset on esitettävä käsiteltäväksi jäsenkokouksessa ja niitä 
voidaan muuttaa jäsenkokouksen 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 

§ 12. Lopettaminen 

Seuran lopettaminen on esitettävä käsiteltäväksi jäsenkokouksessa. Mikäli seuran 
lopettamista koskeva ehdotus saa 2/3 enemmistön annetuista äänistä seuran toiminta 
lopetetaan. Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen 
edistämiseen purkautumisesta päättäneen jäsenkokouksen tarkemmin määräämällä 
tavalla. 

 
 


