SUOMEN TEKOÄLYSEURAN SÄÄNNÖT
Nimi ja kotipaikka
1.

Yhdistyksen nimi on Suomen Tekoälyseura r.y. (STeS), englanniksi Finnish Artificial Intelligence Society
(FAIS) ja sen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toimintamuodot
2.

Yhdistyksen tarkoituksena on tekoälyn tunnetuksi tekeminen ja alan tutkimuksen, soveltamisen ja käytön
sekä opetuksen ja koulutuksen edistäminen Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimittaa tiedotuslehteä, harrastaa julkaisutoimintaa, järjestää
kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja osallistuu kansainväliseen
yhteistyöhön sekä harjoittaa muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää tekoälykonferensseja ja julkaista tekoälyyn liittyvää
kirjallisuutta kuten konferenssien julkaisuja sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
3.

Yhdistyksessä voi olla henkilöjäseniä ja liikejäseniä.
Liikejäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön.
Jäseneksi voidaan hakemuksesta hallituksen päätöksellä hyväksyä
a)

liikejäsenen nimeämä henkilö, jossa käytetään seuraavassa nimitystä liikejäsenen valitsema
edustaja

b)

muu henkilö, joka on tekoälystä kiinnostunut

c)

henkilö, joka opiskelee päätoimisesti ja josta käytetään seuraavassa nimitystä opiskelijajäsen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa
suorittamisen.
4.

Jäsen suorittaa vuosittain yhdistyksen kokouksen päättämän jäsenmaksun. Liikejäsenen valitseman
edustajan jäsenmaksu sisältyy liikejäsenen jäsenmaksuun. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on puolet
henkilöjäsenen jäsenmaksusta.

Hallitus
5.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5-10 muuta jäsentä. Jäsenistä saa enintään
kaksi olla opiskelijajäseniä.
Hallituksen puheenjohtaja
kalenterivuodeksi.

valitaan

kalenterivuodeksi

kerrallaan

ja

muut

jäsenet

kahdeksi

(2)

Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.
Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu hallituksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei
ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea peräkkäistä toimikautta.
Hallitukseen valituista jäsenistä eroaa kunakin vuonna ainakin yksi jäsen, aluksi arvalla, sen jälkeen vuoron
mukaan.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä
osallistuu asian käsittelemiseen.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
6.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä
tarkoituksessa hallitus
1)

edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

2)

kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat

3)

valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista

4)

hoitaa talouden

5)

on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteeri ja muita toimihenkilöitä

6)

laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

7)

laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

8)

toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

7.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama
hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.
Juoksevien asioiden hoitoa varten voi hallitus valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan
yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen päätettävällä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset
8.

Yhdistys kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kahta viikkoa ennen kokousta yhdistyksen
tiedotuslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai jäsenkirjeellä.
Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli 1/10 liikejäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti
hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on
yhdistyksen hallitukselle toimitettu.

9.

Yhdistyksen syyskokous pidetään ennen joulukuun 15. päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1)

hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

2)

vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta

3)

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-10 muuta jäsentä

4)

valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies

5)

valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on
jäsenenä

6)

käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen syyskokousta saatettu sen
käsiteltäviksi.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen toukokuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

10.

1)

esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

2)

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

3)

päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden
kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

4)

käsitellään muut asiat, jotka on kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta saatettu sen
käsiteltäviksi.

Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Liikejäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää liikejäsenen edustaja tai liikejäsenen siihen laillisesti
valtuuttama edustaja. Liikejäsenen edustajalla ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito
11.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on
helmikuun kuluessa annettava tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

12.

Tilintarkastajien tulee maaliskuun 15. päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle
osoitettu kertomus toiminnasta, yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
13.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4:llä annetuista
äänistä kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään
kolmekymmentä (30) päivää.
Päätöksiin, jotka merkitsevät yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä
päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa
samanlaisella äänten enemmistöllä.

14.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat tekoälykoulutuksen ja/tai tutkimuksen hyväksi tai vastaavan
yhdistyksen päämääriä vastaavaan tarkoitukseen.

Muut määräykset
15.

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.

