
 
 
 
ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 
 
 
 
 
Säännöt 
 
 
1 § Nimi ja kotipaikka 
 

Yhdistyksen nimi on Arvopaperimarkkinayhdistys ry. Yhdistyksen nimi on ruot-
siksi Värdepappersmarknadsföreningen rf. ja englanniksi voidaan käyttää epävi-
rallista nimeä Securities Markets Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 
 

2 § Tarkoitus  
 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hyvää tapaa arvopaperimarkkinoilla sekä 
erityisesti edistää markkinaosapuolten harjoittamaa itsesääntelyä. 

 
3 § Toiminta 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa yhtä tai useampia seuraa-
vista toimintamuodoista. 

 
1. Sellaisten suositusten laatiminen, joiden tarkoituksena on hyvän arvopaperi-
markkinatavan ohjaaminen ja edistäminen, sekä näiden suositusten kehittämi-
nen ja ylläpitäminen. 

 
2. Lausuntojen antaminen siitä, mitä on yksittäistapauksessa tai yleisesti pidettä-
vä  
- hyvänä arvopaperimarkkinatapana; 
- 1. kohdassa tarkoitettujen suositusten asianmukaisena noudattamisena; ja/tai  
- osakeyhtiölain yleisten periaatteiden mukaisena menettelynä. 
 
3. Yhdistys voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille sekä osallistua 
yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä asioita koskevaan kansalliseen keskusteluun 
sekä osallistua kansainväliseen yhteistoimintaan tarkoitukseen liittyvissä asiois-
sa. 

  
4. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää tarkoitusta edistäviä luen-
to- ja keskustelutilaisuuksia. 
 
Yhdistys voi perustaa ja ylläpitää yhden tai useampia toimielimiä, jotka hallituk-
sen erikseen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti harjoittavat edellä 1-4 koh-
dissa tarkoitettua toimintaa hallituksen alaisuudessa. 
 

4 § Jäsenyys 
 

Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päätetään yhdistyksen kokouk-
sessa. Yhdistyksen päätökseksi tulee se vaihtoehto, jota vähintään kaksi kol-
masosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut. 



 
Jäsen voi halutessaan erota yhdistyksen jäsenyydestä. Eroaminen tapahtuu ka-
lenterivuoden lopussa ja tätä koskeva ilmoitus on annettava yhdistykselle tiedok-
si vähintään kuutta kuukautta ennen kalenterivuoden loppua. Mikäli ilmoitus an-
netaan heinäkuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana tiedoksi yhdistykselle, 
ero astuu voimaan seuraavan vuoden kesäkuun lopussa. 

 
5 § Kannatusjäsenet 
 

Yhdistyksen hallitus voi ottaa kannatusjäseniä. Kannatusjäseneen sovelletaan, 
mitä jäsenestä näissä säännöissä määrätään, jollei näissä säännöissä toisin 
määrätä. 
 
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, mutta heillä on 
oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää siellä puhe- ja kyselyoikeutta.  

 
6 § Liittymis- ja jäsenmaksu 
 

Jäsenen tulee yhdistykseen liittyessään suorittaa liittymismaksu, jonka suuruus 
määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa.  
 
Jäsenen tulee suorittaa vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruus ja maksamisajan-
kohta määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa. 
 
Kannatusjäsenmaksu vahvistetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. 
Jäsen voi halutessaan maksaa jäsenmaksun lisäksi myös kannatusjäsenmak-
sua. 

 
7 § Hallitus 
 

Yhdistyksen hallituksessa on 3-12 jäsentä. Hallituksen toimikautena on yhdistyk-
sen vuosikokousten välinen ajanjakso. 

 
Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Äänten mennessä 
tasan puheenjohtaja valitaan arvalla eniten ääniä saaneista hallituksen jäsenistä. 

 
Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Esityksen hallituksen 
koolle kutsumisesta voi tehdä hallituksen jäsen tai yhdistyksen toiminnanjohtaja. 

 
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jä-
senistä osallistuu kokoukseen. 

 
8 § Hallituksen tehtävät 
 

Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnan ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä. 
Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja pant-
taamisesta. 

 
9 § Toiminnanjohtaja ja pääsihteeri 
 

Yhdistykselle voidaan valita toiminnanjohtaja hoitamaan yhdistyksen juoksevaa 
hallintoa. Toiminnanjohtajan valinnasta ja erottamisesta päättää yhdistyksen hal-
litus. Yhdistykselle voidaan toiminnanjohtajan sijasta valita pääsihteeri, johon so-
velletaan tarvittaessa, mitä näissä säännöissä määrätään toiminnanjohtajasta. 
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10 § Tilikausi 
 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tulee laatia tilinpäätös vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

  
11 § Tilitarkastus 
 

Yhdistyksen edellisen päättyneen tilikauden tilinpäätös tulee tarkastaa viimeis-
tään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi 
tulee valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. 

 
12 § Yhdistyksen kokous 
 

Yhdistyksen tulee pitää yhdistyksen vuosikokous vuosittain kesäkuun loppuun 
mennessä. Kutsu kokoukseen on lähetettävä yhdistyksen jäsenluettelossa maini-
tuilla yhteystiedoilla viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. 

 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään vuosittain seuraavat asiat: 

 
1. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 
2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle 

 
3. Yhdistyksen talousarvion hyväksyminen sekä jäsen-,  liittymis- ja kannatus-

maksujen suuruuden päättäminen 
 

4. Hallituksen jäsenten valinta  
 
5. Tilintarkastajan ja varatilitarkastajan valinta 

 
6. Muut yhdistyksen hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten hallitukselle 

kirjallisesti ennen kokouskutsun toimittamista esittämät asiat 
 

Yhdistyksen hallitus voi omasta aloitteestaan tai yhdistyksen jäsenen tekemästä 
perustellusta aloitteesta kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle. 
 
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on kannatusjäseniä 
lukuun ottamatta yksi ääni.  
 

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 

Yhdistyksen nimen voivat kirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai toi-
minnanjohtaja yksin tai kaksi yhdistyksen hallituksen jäsentä yhdessä. 
 
Hallitus voi määrätä myös muun kuin edellä mainitun henkilön yksin kirjoittamaan 
yhdistyksen nimen. 
 

14 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen 
 

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on käytettävä yhdistyk-
sen toimintaa lähellä olevaan yleishyödylliseen tarkoitukseen purkamisesta päät-
tävän kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla. 
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