
 
 
 

Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry:n 
säännöt  
 
1 §  
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  
 
Yhdistyksen nimi on Tietojärjestelmien tarkastus ja valvonta ry.  Yhdistyksen englanninkielinen nimi on 
ISACA Finland Chapter. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.  
 
2 §  
Tarkoitus ja toiminta  
 
Yhdistyksen pääjärjestö on ISACA.  
 
Yhdistyksen tarkoituksena on:  
1. Toimia jäsentensä yhdyssiteenä;  
2. Toimia kansainvälisen pääjärjestön alueellisena jäsenjärjestönä Suomessa;  
3. Kehittää ja edistää tietojärjestelmätarkastusta, tietoturvallisuutta, riskienhallintaa ja hyvää tietohallintatapaa;  
4. Ylläpitää ja kehittää yhdistyksen toimialaan liittyvää ammattitaitoa ja osaamista;  
5. Valvoa ja edistää jäsenten yhteistoimintaa.  
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa kansainvälistä kehitystä, pitää yhteyttä pääjärjestöönsä, 
järjestää kokouksia, harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa, järjestää tutkintotilaisuuksia, antaa 
lausuntoja sekä tekee esityksiä toimialan kehittämiseksi.  
 
Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun huomattavan taloudellisen hyödyn hankkimiseen  
yhdistyksen toimintaan osallistuvalle eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua  
luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.  
 
3 §  
Jäsenet  
 
Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa yhdistyksen toimialasta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistyksen  
hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet. 
 
Kunniajäsenekseen yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on merkittävällä tavalla  
edistänyt yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.  
 
4 §  
Jäsenen velvollisuudet  
 
Jäsenen velvollisuutena on noudattaa ISACA:n kulloinkin voimassa olevia eettisiä sääntöjä ja maksaa 
jäsenmaksunsa.  
 
5 § 



 
Yhdistyksen kokoukset  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta vuosittain viimeistään kesäkuussa.  
 
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 
yhdistyksen jäsenistä pyytää sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti.  
 
Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta.  
Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.  
 
Jäsenen on ilmoitettava huhtikuun loppuun mennessä hallitukselle ne asiat, jotka hän haluaa vuosikokouksessa 
käsiteltäväksi.  
 
Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden kokouksessa sitä varten valitun  
jäsenen tarkastettava ja todistettava kokouksen kulun mukaiseksi.  
 
6 §  
Vuosikokous  
 
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  
1. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta  
sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien kertomus;  
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  
tai siitä, mihin toimenpiteisiin on mahdollisesti ryhdyttävä näiden asioiden  
johdosta;  
3. Vahvistetaan talousarvio ja jäseniltä perittävät jäsenmaksut ja liittymismaksut; 
4. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajan palkkioista;  
5. Valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;  
6. Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai toiminnantarkastaja;  
7. Käsitellään mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus  
esittää tai joista yhdistyksen jäsen on tehnyt hallitukselle esityksen.  
 
7 §  
Äänestys kokouksissa ja sääntömuutos  
 
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on äänestyksissä yksi ääni. Äänestyksissä  
ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi kun on kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta  
tai yhdistyksen purkamisesta, joihin vaaditaan kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä.  
 
8 §  
Tilikausi  
 
Yhdistyksen tilikausi päättyy vuosittain maaliskuun 31 päivänä. Tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajalle 
tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai 
toiminnantarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.” 
 
9 §  
Hallitus  
 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja (President), varapuheenjohtaja (Vice President), entinen 
puheenjohtaja (Immediate Past President), sihteeri (Secretary), varainhoitaja (Treasurer) ja kahdesta neljään 
muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi, pois lukien 
puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksi vuotta.  
 
Vuosikokous valitsee puheenjohtajan sekä muut hallituksen jäsenet.  
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.” 



 
 
10 §  
Hallituksen kokous  
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.  
 
Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota enemmistö paikalla olevista jäsenistä on kannattanut.  
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen ratkaistessa näiden  
sääntöjen 12 §:ssä tarkoitettua asiaa on sen jäsenistä kuitenkin vähintään kahden kolmasosan kannatettava 
esitystä.  
 
11 §  
Hallituksen tehtävät  
 
Hallituksen tulee valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten etua ja tässä tarkoituksessa  
1. Edustaa yhdistystä;  
2. Käsitellä jäsenhakemukset;  
3. Kutsua jäsenet yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esiin tulevat asiat ja toimeenpanna kokousten 
tekemät päätökset;  
4. Huolehtia yhdistyksen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;  
5. Antaa yhdistyksen puolesta lausuntoja toimialaa koskevissa kysymyksissä;  
6. Valmistella yhdistyksen kokouksessa hyväksyttäväksi toimialaa koskevia suosituksia ja lausuntoja;  
7. Edistää jäsenkunnan ammattitaitoa ja koulutusta sekä edistää toimialaan liittyvää sertifioitumista;  
8. Tarkoitusta toteuttaessaan hallitus voi muodostaa keskuudestaan työvaliokunnan ja asettaa avukseen 
muitakin tilapäisiä tai pysyviä toimikuntia.  
 
12 §  
Jäsenen erottaminen  
 
Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö näiden sääntöjen noudattamisen, yhdistyksen hallitus voi antaa hänelle 
varoituksen tai jos asianhaarat ovat lieventävät, huomautuksen. Raskauttavissa tapauksissa  
hallitus voi erottaa jäsenen.  
 
13 §  
Yhdistyksen purkaminen  
 
Jos yhdistys puretaan, yhdistyksen viimeinen kokous päättää, kuinka yhdistyksen varat käytetään  
yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.  
 
14 § 
Muut säännökset 
 
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 


