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Voimassaolevat säännöt: 27.08.2020 13:50:00
1 §
Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Vesilaitosyhdistys ry, ruotsiksi Finlands
Vattenverksförening rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki
ja se toimii koko maan alueella.
2 §
Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistys on vesihuoltoalan yleishyödyllinen yhteisjärjestö, jonka
tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä.
Yhdistys valvoo jäsenlaitostensa etuja, palvelee
asiantuntemuksellaan jäseniään sekä vahvistaa osaamista
vesihuoltoalalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii vesihuoltoalan
kehittämiseksi ja jäsentensä etujen valvomiseksi mm. seuraavilla
tavoilla
- edistää vesihuoltoalan lainsäädännön kehittämistä,
-tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kommentteja
vesihuoltolaitostoimintaa koskevissa asioissa,
-seuraa ja edistää alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, mm.
vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kautta
-harjoittaa alaa koskevaa neuvontaa ja tiedotusta sekä
julkaisutoimintaa,
-kerää ja toimittaa jäsentensä tietoon tutkimusten tuloksia sekä
tilasto- ja kokemustietoja,
-järjestää koulutus-, näyttely- ja neuvottelutilaisuuksia.
3 §
Kieli
Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi, ruotsinkieliset lausunnot
otetaan kuitenkin pöytäkirjaan alkukielellä. Keskustelukielinä
molemmat kielet ovat samanarvoiset. Yhdistyksen hallitus määrää
julkaisujen kielen.
4 §
Yhdistyksen jäsenet
Yhdistykseen voi kuulua varsinaisia jäseniä ja
yhteistoimintajäseniä.
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Varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi kirjallisen
hakemuksen perusteella hyväksyä kunnan tai oikeustoimikelpoisen
vesihuoltolaitoksen.
Yhteistoimintajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta
hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka harjoittaa
liiketoimintaa vesihuoltoalalla tai joka toiminnallaan pyrkii
viemään alan kehitystä eteenpäin.
5 §
Jäsenmaksut
Kunkin vuoden jäsenmaksun laskentaperusteena käytetään varsinaisen
jäsenen vesi- ja viemärilaitoksen kahta vuotta aiemmin
kalenterivuoden aikana myymää vesimäärää tai mikäli kyseessä on
pelkästään viemärilaitos, jätevesilaskutuksen perusteena olevaa
vesimäärää seuraavan porrastuksen mukaisesti:
Vesimäärä, Jäsenmaksu/vuosi (perusosa + lisäosa alarajan ylittävän
vesimäärän osalta)
vähemmän kuin 60.000 m3, kiinteä 600 euroa
60.001 - 350.000 m3, 600 euroa + 24 euroa jokainen täysi 10.000 m3
350.001 - 900.000 m3, 1.300 euroa + 20 euroa jokainen täysi 10.000
m3
900.001 - 2.400.000 m3, 2.400 euroa + 30 euroa jokainen täysi 20.000
m3
2.400.001 - 20.000.000 m3, 4.700 euroa + 35 euroa jokainen täysi
50.000 m3
yli 20.000.000 m3, 17.000 euroa + 35 euroa jokainen täysi 100.000
m3,
Yhdistyksen vuosikokous päättää kertoimen, jolla taulukon
jäsenmaksut kerrotaan ja jonka perusteella varsinaisilta jäseniltä
seuraavana vuonna perittävän jäsenmaksun suuruus määräytyy.
Liittymisvuonna peritään jäsenmaksuna niin monta 1/12 koko vuoden
jäsenmaksusta kuin jäsen on täysiä kuukausia yhdistyksen jäsenenä.
Seuraavan vuoden jäsenmaksun määräytymistä varten varsinaisen
jäsenen on ilmoitettava yhdistykselle edellisenä vuonna myymänsä
vesimäärä tai jätevesilaskutuksen perusteena oleva vesimäärä
huhtikuun loppuun mennessä.
Jos jäsenellä on pelkkä vesilaitos tai pelkkä viemärilaitos, on
jäsenmaksu 70 % 5 § 1 mom. perusteella määräytyvästä maksusta. Jos
jäsenellä on pääsääntöisesti vain vedenhankinta- ja/tai
vedenpuhdistustoimintaa tai pelkästään jätevedenpuhdistustoimintaa,
on jäsenmaksu 50 % 5 § 1 mom. perusteella määräytyvästä maksusta.
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Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus
vuodeksi kerrallaan. Yhteistoimintajäsenen on ilmoitettava seuraavan
vuoden jäsenmaksun perusteena oleva vesihuoltoalan kotimainen
liikevaihtonsa huhtikuun loppuun mennessä.
Kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittain
erillisen kehittämisrahastomaksun Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahastoa varten yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen
yhteydessä.
6 §
Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään 10 ja
enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuorovuosin erovuoroisia.
Jäsenen ja varajäsenen toimikausi alkaa siitä vuosikokouksesta,
jossa hänet on valittu ja päättyy siinä vuosikokouksessa, jossa hän
on erovuorossa.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan yhdistyksen
vuosikokouksessa.
Vuosikokouksen nimeämä vaalitoimikunta valmistelee
valintaehdotuksen, johon kokous ei ole sidottu. Vaalitoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti hallitukseen pyritään valitsemaan hallituksen
jäsenet ja varajäsenet siten, että heidät valitaan yhdistyksen
varsinaisten jäsenten piiristä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
eri kokoluokista ja eri organisaatiomuodoista eri puolilta maata.
Lisäksi hallitukseen valitaan yksi jäsen ja varajäsen Suomen
Kuntaliiton piiristä.
Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja, tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja, kutsuu hallituksen koolle tai milloin
kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii, kuitenkin vähintään kaksi
kertaa vuodessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään puolet sen
jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Hallitus tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
jolloin kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä
tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on
kannattanut, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee.
Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä ja määrätä
niiden tehtävät.
7 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tulee:
-valvoa, että yhdistyksen jäsenet noudattavat yhdistyksen sääntöjä,
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-edistää yhdistykseen liittymistä ja ratkaista sen jäseneksi
pääsemistä koskevat hakemukset,
-valmistella yhdistyksen jäsenten erottamista koskevat asiat,
-ottaa ja vapauttaa toimestaan yhdistyksen toimitusjohtaja ja
johtavat asiantuntijat,
-valvoa yhdistyksen toimintaa ja taloutta,
-kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja panna toimeen niiden
päätökset,
-valmistella vuosikokoukselle ehdotukset yhdistyksen
tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi,
-valmistella asiat yhdistyksen vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin,
-ottaa käsiteltäviksi sellaiset yhdistyksen toimintaa koskevat
asiat, jotka voidaan hallituksessa panna vireille taikka jättää sen
harkittaviksi,
-edustaa yhdistystä viranomaisiin ja ulkopuolisiin nähden,
-nimetä pysyvien ja tilapäisten työryhmien jäsenet, lukuun ottamatta
vaalitoimikuntaa.
8 §
Yhdistyksen toimitusjohtaja ja toimisto
Yhdistyksellä on toimisto, jota johtaa hallituksen valitsema
toimitusjohtaja.
Toimiston tehtävänä ja toimitusjohtajan vastuulla on:
-toteuttaa yhdistyksen tarkoitusta sääntöjen 2 §:n ja hallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti,
-huolehtia siitä, että yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoidetaan
voimassa olevan lainsäädännön ja hallituksen ohjeiden mukaisesti,
-toteuttaa hallituksen ja sen työvaliokunnan sekä hallituksen
asettamien työryhmien tekemät päätökset,
-laatia vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta,
-pitää rekisteriä yhdistyksen jäsenistä.
Toimitusjohtaja ottaa ja vapauttaa toimestaan muun kuin 7 §:ssä
mainitun henkilökunnan ja määrittää henkilökunnan palkkaedut
hallituksen vahvistamissa rajoissa.
9 §
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Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä henkilöt, jotka hallitus siihen
määrää, kukin yksin.
10 §
Tilinpäätös
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös sekä
siihen liittyvä toimintakertomus on annettava tilintarkastajille ja
toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun 15.
päivänä. Tilintarkastajien tulee ennen huhtikuun 1. päivää antaa
hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus.
11 §
Yhdistyksen vuosikokous
Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa kesäkuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
2)merkitään läsnä olevat edustajat, tarkastetaan valtakirjat ja
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3)esitetään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden
toiminnasta ja tileistä,
4)esitetään tilin- ja toiminnantarkastuskertomus,5)päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta,
6)päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille,
7)vahvistetaan seuraavana kalenterivuonna perittävien jäsenmaksujen
suuruus,
8)päätetään kehittämisrahastomaksun suuruudesta,
9)määrätään palkkiot ja muut korvaukset hallituksen jäsenille,
hallituksen asettamien neuvostojen ja työryhmien jäsenille, tilinja toiminnantarkastajille sekä vaalitoimikunnan jäsenille,
10)päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
11)vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma,
12)suoritetaan vaalit, joissa valitaan kulloinkin 6 §:n mukaan
erovuorossa olleiden tilalle
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a) hallituksen jäsenet
b) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä
Lisäksi valitaan seuraavaksi vuodeksi
c)(1) tilintarkastaja ja (1) toiminnantarkastaja ja heille
varahenkilöt. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,
varatilintarkastajaa ei tarvita.
d)vaalitoimikunta
e)vaalitoimikunnan puheenjohtaja.
Kokouksessa otetaan edellisten lisäksi käsiteltäviksi ne muut
kokouskutsussa mainitut mahdolliset asiat, jotka hallitus esittää,
tai joista joku yhdistyksen jäsen on vähintään kuukautta ennen
kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen perustellun esityksen.
Etäosallistuminen vuosikokoukseen
Vuosikokoukseen voi osallistua mahdollisuuksien mukaan myös etänä
reaaliaikaisesti tietoverkkoyhteyden välityksellä.
Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa.
Etäosallistumisen tarkemmista järjestelyistä päättää hallitus.
Etäosallistujilta voidaan edellyttää ennakkoilmoittautumista
vuosikokoukseen.
12 §
Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunnan muodostaa kolme jäsentä, joista yksi määrätään
puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunnan toimintakausi on kolme vuotta ja
jäsenistä on yksi vuosittain erovuorossa eikä häntä voida valita
heti uudestaan. Hallitukseen kuuluvaa ei voida valita
vaalitoimikuntaan.
Vaalitoimikunnan tehtävänä on antaa viimeistään kuukautta ennen
vuosikokousta yhdistyksen hallitukselle ehdotus hallitukseen
valittavista jäsenistä sekä tilintarkastajista ja heidän
varamiehistään.
Vaalitoimikunnan ehdotus on vuosikokouskutsun yhteydessä jaettava
jäsenille.
13 §
Ylimääräiset kokoukset
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo
sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa
varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.
14 §
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Kokouskutsut
Kutsut vuosi- ja ylimääräisiin kokouksiin lähetetään jokaiselle
yhdistyksen jäsenelle kirjallisesti vähintään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta. Kutsut voidaan lähettää myös sähköisesti
jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Milloin ylimääräinen kokous pidetään yhdistyksen varsinaisten
jäsenten pyynnöstä, ei hallitus saa lykätä sitä kauemmaksi kuin
kolmekymmentä (30) päivää siitä, kun pyyntö on jätetty
hallitukselle.
Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat, muista asioista ei
kokouksessa voida tehdä päätöksiä.
15 §
Kokousten päätöksistä tiedottaminen
Toimitusjohtajan tulee saattaa yhdistyksen kokousten päätökset
jäsenten tietoon.
16 §
Äänestykset ja äänivalta
Varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa yhdistyksen kokoukselle, kuka
käyttää jäsenen äänioikeutta.
Yhteistoimintajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksissa
keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa kokouksen
puheenjohtajaksi valittu henkilö. Kokous tekee päätöksen
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole
toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Varsinaisten jäsenten äänimäärät määräytyvät toimintavuoden
jäsenmaksun suuruuden määräytymisperusteena olleen vuotuisen
vesimäärän perusteella seuraavasti:
Vesimäärä m3, Äänimäärä
vähemmän kuin 350.000, 1
350.001 - 900.000, 2
enemmän kuin 900.001, 4
Vaali suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli vähintään kaksi
kokousedustajaa sitä vaatii.
17 §
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Rahastot
Yhdistyksen toiminnan edistämiseksi voidaan muodostaa rahastoja,
joiden perustamisesta yhdistyksen kokous päättää. Yhdistys on
oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.
Yhdistyksellä on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, jonka
tarkoituksena on rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää
tutkimus- ja kehittämistyötä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston
säännöistä ja sitä varten suoritettavan erillisen
kehittämisrahastomaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
18 §
Yhdistyksestä eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on sen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Ilmoitus on tehtävä ennen seuraavan kalenterivuoden alkamista,
muussa tapauksessa eroavalta jäseneltä peritään alkaneen
kalenterivuoden jäsenmaksu kokonaisuudessaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä
tai niiden mukaisessa järjestyksessä tehtyjä päätöksiä, tai
yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla, jos vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) läsnä olevista hallituksen jäsenistä kannattaa
erottamista. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kolmen (3)
kuukauden kuluessa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.
Erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle erovuoden
jäsenmaksut sekä mahdolliset muut maksut, joihin jäsen on
määräajaksi sitoutunut. Eroavalla tai erotetulla jäsenellä ei ole
mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
19 §
Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten
enemmistöllä hallituksen annettua ensin asiasta lausuntonsa.
20 §
Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään 2/3 äänten
enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden
välillä on vähintään kuukausi.
Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen jäljellä olevat varat
johonkin yhdistyksen päämääriä palvelevaan tarkoitukseen, josta
yhdistyksen viimeinen kokous päättää lähemmin.

