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Helsinki Urban Taxidrivers RY säännöt 
 

1§ Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Helsinki Urban Taxidrivers ry ja kotipaikka on Helsinki. 

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taksiliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien 

yhteistoimintaa, valvoa jäsentensä ammatilisia, taloudellisia ja sivistyksellisia etuja, toimia 

epäterveen ja vilpillisen kilpailun estämiseksi sekä kehittää alueensa taksiliikennettä paremmaksi 

ottaen huomioon asiakaskunnan ja liikenteenharjoittajien edut. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

 käy jäsenistönsä taloudellisia etuja koskevia sopimusneuvotteluja 

 tukee jäsenistönsä taloudenpitoa ja elinkeinoa, tarjoamalla jäsenistölleen erilaisia 

taksitoimintaan liittyviä palveluita 

 neuvottelee alueensa viranomaisten ja järjestöjen kanssa taksiliikennettä koskevista 

kysymyksistä sekä antaa lausuntoja ja tekee aloitteita ja esityksiä alueensa henkilöliikennetta 

koskevissa asioissa 

 perii jäseniltään 6 §:ssä tarkoitettuja maksuja 

Yhdistys voi myös  

 järjestää koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä erilaisia virkistystapahtumia 

 harjoittaa voittoa tavoittelematonta julkaisu- ja kustannustoimintaa 

 toiminnan tueksi kerätä varoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja 

hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Yhdistyksellä on oikeus harjoittaa liiketoimintaa jäsenistön taksitoimintaa tukevien palveluiden 

toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.  Tälläisen liiketoiminnan harjoittamista varten yhdistys voi joko 

perustaa erillisä yrityksiä tai käyttää aputoiminimiä.  

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä taksliikenneluvan omaava yksityinen 

elinkeinoharjoittelijä, yritys, tai yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka 

hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Erillisestä kirjallisesta anomuksesta hallitus voi hyväksyä myös 

pelkästään taksikuljettajanluvan omaavia henkilöitä varsinaiseksi jäseneksi. Tälläisissä tapauksissa 

uuden varsinaisen jäsenen hyväksymistä tulee kannattaa vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista 

jäsenistä. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. 
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4§ Kutsujäsenet ja kunniajäsenet 

Hallituksella on oikeus ottaa yhdistykseen kutsujäseniä ja nimittää ansioituneitä henkilöitä 

yhdistyksen kunniajäseniksi. Kutsujäsenillä ja kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen 

kokouksissa. 

5§ Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen 

Halutessaan erota yhdistyksestä jäsenen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Jäsen vapautuu velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan 

eroamista seuraavan kalenterivuoden puolikkaan päättyessä. Jäsenen liittymismaksua ja 

vuosimaksua ei kuitenkaan paluteta. 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja määräyksiä tai 

toimii muuten yhdistyksen etujen tai lain ja hyvien tapojen vastaisesti. Erottamisesta päättää 

yhdistyksen hallitus. Jäsen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli jäsen on laiminlyönyt 

jäsenmaksunsa tai muiden taloudellisten velvoitteidensa suorittamisen yli kolmen kuukauden ajan. 

6§ Jäsenmaksut 

Yhdistyksen jäsenet suorittavat seuraavat maksut: 

1) kertakaikkinen liittymismaksu 

2) vuotuinen perusjäsenmaksu 

3) kuukausittainen maksu yhdistyksen tarjoamista palveluista kutakin omistamaansa tai 

hallitsemaansa henkilöliikenteessä käytettävää autoa kohden.  

Jäseniltä perittävän kertakaikkisen liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 

syyskokous  ja kuukausittaisen maksun suurudesta päättää hallitus. Hallitus voi työkyvyttömyyden, 

sairauden tai muun sellaisen syyn vuoksi vapauttaa yhdistyksen jäsenen vuosittaisesta jäsenmaksusta 

hänen anomuksestaan.  

7§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun 

loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.  

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 sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
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6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 

sekä muille vastuuvelvollisille 

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja kaksi (2) varajäsentä 

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

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 sekä tarkastetaan mahdolliset valtakirjat 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

6. Valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen 

käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen 

kokousta. 

8§ Ylimääräinen kokous 

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 

olevaan aihetta tai yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 

erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

9§ Äänioikeus 

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänioikeutettuja yhdistuksen varsinaiset jäsenet. Jokaisella varsinaisella 

jäsenellä on yksi ääni. Jäsen menettää ääniokeuden mikäli hän on viivästynyt jäsenmaksujensa 

suorittamisesta yli kahden kuukauden ajan.  Äänioikeus palautuu kun kaikki jäsenmaksunsa on 

suoritettu. 

10§ Hallitus 

Hallitus edustaa yhdistystä, hallitsee sen omaisuutta sekä vastaa sen taloudesta ja toiminnasta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää 

heidän palvelussuhteen ehdoista. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja 

enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. 

Puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Hallitus on toimivaltainen, kun 

puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee 
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se mielipide, jota on kannatanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänien mennessä tasan 

ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  

11§ Kokouskutsut 

Kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse jäsenille. Kutsu varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä 

vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsu ylimääräiseen kokoukseen vähintään viisi 

päivää ennen kokousta. 

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittamien 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 

taloudenhoitaja, kukin yksin. 

13§ Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös on annettava tilin-/toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen varsinaista 

kokousta. Tilin-/toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 

kaksi viikkoa ennen varsinaista kevätkokousta. 

14§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa  vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

15§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan 

(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  

Kokuskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusen edistämiseen 

purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. 


