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RFID Lab Finland ry:n säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on RFID Lab Finland ry ja sen kotipaikka on Vantaa.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
RFID Lab Finland ry:n tarkoituksena on edistää suomalaiseen tunnistusteknologiaosaamiseen
liittyviä yleisiä liiketoimintaedellytyksiä. Toiminnallaan RFID Lab Finland ry:
• auttaa suomalaisia tunnistusteknologian potentiaalisia hyödyntäjiä ymmärtämään
teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet
• edistää suomalaisten yritysten ja yhteisöjen liiketoiminta-prosessien tehostamista
tunnistusteknologiaa hyödyntäen
• tukee alan suomalaisen teollisuuden kehitystä ja kasvua toimimalla verkostoitumis- ja
yhteistyökanavana
• edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja tunnettavuutta
• edistää kansainvälisten yhteyksien ja yhteistyön syntymistä tarkoituksena luoda edellytyksiä
suomalaisten alan yritysten kansainvälistymiselle
• edistää alan tunnettavuutta ja koulutusta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi RFID Lab Finland ry toteuttaa toimialan klusterikehitys-,
tiedonkeruu ja tiedotustoimintaa, teema- ja teknologiaseminaareja, excursioita, koulutuksia,
demohuone-/testaustoimintaa, osallistuu kotimaisiin ja kansainvälisiin alan tilaisuuksiin, sekä
luo ja toteuttaa toimialan kehityshanketoimintaa Suomessa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
kerää jäseniltään liittymismaksuja ja vuosittaisia jäsenmaksuja sekä hakee julkista ja yksityistä
rahoitusta eri hankkeisiin.
RFID Lab Finland ry:n toiminta ja painopisteiden valinta tapahtuu hallituksen ja
vuosikokouksen antamien toimintalinjausten mukaisesti. Yhdistyksellä on hallituksen valitsema
toiminnanjohtaja, joka vastaa asioiden valmistelusta hallitukselle, operatiivisesta toiminnasta
sekä yhteyksistä jäseniin. Toiminnan käynnistyessä RFID Lab Finland ry:n demohuone ja
ydintoimipiste sijaitsevat Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa Vantaalla. Tulevaisuudessa
RFID Lab Finlandin toimintaa voidaan toteuttaa ydintoimipisteen lisäksi myös mahdollisten
uusien toteuttajajäsenten toimipisteissä.
3. Jäsenet
Yhdistyksessä on käynnistäjäjäsen, toteuttajajäseniä ja verkostojäseniä. RFID Lab Finland ry:n
käynnistäjäjäsen on Vantaan kaupunki. Toiminnan alkaessa toteuttajajäseniä ovat GS1 Finland
Oy ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Yhdistyksen toteuttajajäseneksi tai verkostojäseneksi
voi liittyä jokainen yritys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
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4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi
pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
jäsenyyden ehtoja.
5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.
6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä, joista
kullekin puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita henkilökohtainen
varajäsen. Hallitus on pyrittävä muodostamaan niin, että käynnistäjäjäsenellä sekä kullakin
toteuttajajäsenellä on edustaja hallituksessa.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan sekä määrää tehtävän hoitamisen ehdot.
Hallitus voi asettaa määrättyjen asioiden valmistelua ja käsittelyä varten tarpeelliseksi
katsomiaan, alaisuudessaan toimivia toimielimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Toiminnanjohtajan tehtävät
Toiminnanjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen alaisuudessa yhdistyksen toimintaa.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja
yksin.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
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Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksellä
on
tilintarkastaja/toiminnantarkastaja
ja
varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan toimikausi on
kalenterivuosi.
Tillinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
tilintarkastajalle/toiminnnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.
10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa
hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on
esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa käynnistäjäjäsenellä ja jokaisella toteuttajajäsenellä on kymmenen
ääntä ja jokaisella verkostojäsenellä on yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta jäsenille lähetetyillä sähköpostikirjeillä tai postitetuilla kirjeillä.
12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
8. valitaan
yksi
tilintarkastaja/toiminnantarkastaja
ja
hänelle
varatilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

