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SKOL RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021 
 

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 
tiistaina 27.4.2021 klo 11.00 Teamsin välityksellä.  
 
Kokous pidetään vain etäyhteyden välityksellä, koska COVID 19 -viruksen aiheuttaman 
pandemian takia on voimassa 30.6.2021 asti väliaikainen säädös (Laki väliaikaisesta 
poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista 
yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020), jonka 
perusteella yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden 
säännöissä ei olisi erikseen sallittu etäosallistumista.    
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry Hallitus hyväksynyt 23.3.2021 
0215282-5 
 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

1  Suomi ja suunnittelu- ja konsultointiala ovat selvinneet koronasta odotettua paremmin 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi selvisi ensimmäisestä koronavuodesta erinomaisesti 
moniin muihin maihin verrattuna. Suurin vaikutus hyvään kehitykseen on epäilemättä sillä, että 
epidemiatilanne on pysynyt Suomessa toistaiseksi, ainakin muihin maihin verrattuna, hyvin 
hallinnassa, mutta tulevien kuukausien rajoitustoimien ja rokotusten onnistuminen ovat 
ratkaisevan tärkeitä kokonaisuuden kannalta. 
 
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen 
asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa laski vuonna 2020 ennakkotietojen mukaan noin 
yhden prosentin verrattuna vuoteen 2019. Vuonna 2020 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 
noin kuusi ja puoli miljardia euroa.  
 
Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset kasvoivat selvästi vuoden 2020 viimeisellä 
neljänneksellä loka–joulukuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, tilauskannan 
pysyessä suurin piirtein samalla tasolla kuin aiemmin. 
 
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna keskimäärin 
puoli prosenttia verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 53 000 eli noin 200 
henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
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2  Liiton toiminta vuonna 2020 

SKOLin toimintavuoden strategiset teemat liittyivät viestinnän ja vaikuttamisen aktivointiin, 
tietopalveluiden ja jäsentoiminnan kehittämiseen sekä sidosryhmäyhteistyön syventämiseen ja 
laajentamiseen. Teemoja toteutettiin koko strategiakaudelle 2019 – 2021 vahvistetun 
toimintasuunnitelman mukaisesti. 
 
Viestinnän ja vaikuttamisen kokonaisuudessa toteutettiin alan mainetutkimuksen tuloksiin 
pohjautuvaa viestintäsuunnitelmaa, päivitettiin jäsenyritysten kestävän kehityksen ja 
digitaalisten ratkaisujen hankkeita esittelevä case-galleria liiton verkkosivuille. Myös 
jäsenyritysten asiantuntijat yhteen kokoava viestintäryhmä jatkoi aktiivista toimintaansa. 

 
SKOLin viestintä- ja vaikuttamissuunnitelmassa vuodelle 2020 nostettiin esille ajankohtaisista 
teemoista ja jäsenpalautteesta esiin tulleita aiheita ja valmisteltiin vuoden 2021 keväällä 
toteutettavaa lukiolaisille suunnattavaa vetovoimakampanjaa. Liiton sosiaalisen median 
kanavatarjontaa laajennettiin ja käyttöä aktivoitiin mm. Linkedin’issä.  Viestintäsuunnitelmaa 
toteutetaan yhdessä viestintätyöryhmän sekä Teknologiateollisuus ry:n asiantuntijoiden kanssa.  
 
Tietopalveluiden ja jäsentoiminnan kokonaisuudessa päivitettiin liiton kehityshankeportfolio, 
jossa hankkeiden kohderyhmät, luonne ja hyödyntäminen tunnistettiin aiempaa paremmin. 
SKOL-barometrin ja pohjoismaisen toimialakatsauksen (Nordic Sector Review) sekä 
eurooppalaisen toimialakatsauksen (EFCA Barometer) laadintaa ja osallistumista jatkettiin. Liitto 
vastasi myös alan kansainvälisen kattojärjestön EFCAn EU-vaikuttamista varten tuotetun State of 
the European Union -raportin laadinnasta. Lisäksi tehtiin jäsenkysely kustannusseurannan 
päivittämisestä sekä valmisteltiin liiton oman tilastoinnin uudistuksia, jotka toteutetaan vuonna 
2021. 
 
SKOL sai eurooppalaista näkyvyyttä, kun EFCA Future Leaders 2020 -kilpailun voitto saatiin 
Suomeen. Kilpailu keräsi yhteensä 24 korkealaatuista hakemusta yhdeksästä eri Euroopan 
maasta, joiden joukosta voittoon ylsi Thomas Valfrid Johansson Citec Group Oy:stä.  
  
SKOL-barometri on uusi vuosijulkaisu, joka kokoaa tiiviisti yhteen suunnittelu- ja konsultointialan 
tilastot, alan trendit sekä muut toimialan kehityksen ajankohtaiset tiedot. Barometrin tarkoitus 
on antaa lukijalleen näkemys alan kehityksestä Suomessa. Vuoden 2019 julkaisu perustui 
Teknologiateollisuus ry:n ja Rakennusteollisuus ry:n tuottamiin suhdannetietoihin, SKOLin 
kokoamaan liikevaihtotilastoon sekä eri lähteistä koottuihin tietoihin alan trendeistä ja 
toimintaympäristön kehitysnäkymistä. SKOL-barometri on ladattavissa SKOLin verkkosivuilla: 
SKOL-barometri 2020 on julkaistu | Teknologiateollisuus. Suhdannekatsaukset julkaistiin 
edellisvuosien tapaan SKOLin verkkosivuilla ja uutiskirjeissä. 
  
Jäsentoimintaa kehitettiin toteuttamalla jäsentyöryhmien uudistus, jossa huomioitiin erityisesti 
uusien teemojen (arvonluonti, innovaatiot, koulutus, energia, ympäristöasiat) vaatimukset. 
Kehityshankkeita koskeva yhteenveto on toimintakertomuksen liitteenä. 
 
Liiton uudet työryhmät jäsenineen on julkaistu SKOLin verkkosivuilla: 

Työryhmien jäsenet | Teknologiateollisuus 

 

Teema- ja jäsentilaisuuksia suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä konsulttinuorten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Etätapahtumina keväällä järjestetyn Konsulttipäivän teemana oli 
”Tulevaisuuden työ ja tekijät” ja syyskokousseminaarin teemana olivat ”Kestävä kehitys ja 
arvonluonti”. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui yli 40 jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajaa. 
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Vuoden 2021 aikana toteutettavia koulutus- ja tutkimusteemoja suunniteltiin yhdessä 
jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. Suunnitelmissa ovat jäsenyritysten Lean-
koulutuksen, asiantuntijapalveluiden myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelman ja tutkimuksen 
sekä jäsenyritysten vertailevan asiakastutkimuksen toteutus. 
 
Sidosryhmäyhteistyö ja vaikuttaminen 
 
Sidosryhmäyhteistyötä on jatkettu toimintavuonna erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistukseen liittyvän vaikuttamistyön, sähköisten suunnitelma-asiakirjojen luovutukseen 
liittyvien ehtojen sekä rakennuttamiseen liittyvien pelisääntöjen kanssa. Yhteydet ovat olleet 
tiiviit Rakennusteollisuuden, RAKLIn, Rakennuttajatoimistojen liiton ja Arkkitehtitoimistojen liitto 
ATL ry:n kanssa. Julkisten hankintojen innovatiivisuuteen, vaikuttavuuteen ja toimivuuden 
kehittämiseen liittyvää yhteistyötä tehtiin mm. työ- ja elinkeinoministeriön, Teknologiateollisuus 
ry:n, Hankintakeinon ja hankintayksiköitä edustavien tahojen kanssa. 
 
Liiton edustajat olivat mukana myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen 
valmistelussa sekä Kiinteistö- ja rakennusfoorumi KIRAn toiminnassa. KIRA-foorumin toiminnan 
keskiössä olivat kansainvälinen WDBE-konferenssi, joka järjestettiin Helsingissä 7.9.2020 ja KIRA 
InnoHubin kehitystoiminta. 
 

3  Talous ja jäsenmaksut  

Liiton jäsenmaksuperuste pidettiin ennallaan vuonna 2020. Minimijäsenmaksu oli 550 euroa ja 
jäsenmaksu 80 - 33 euroa työntekijää kohden yrityksen koosta riippuen. Vuoden 2020 
nettojäsenmaksukertymä oli 142 jäsenyritykseltä yhteensä 788.214,00 euroa (784.905,00 euroa 
vuonna 2019) ja sijoitusomaisuuden tuotot yhteensä 5.023,23 euroa (3.386,24 euroa). Lisäksi 
varsinaisen toiminnan tuottoja kertyi 19.314,00 euroa lähinnä eurokoodien laskentapohjien 
myynnistä.  
 
Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä yhdistyksen henkilökunta siirtyi suurelta osin 
etätyöhön. Samalla hallituksen ja valiokuntien sekä jaostojen kokouksien osalta siirryttiin 
kokonaan etänä tai tarpeen mukaan hybridimallilla toteutettuihin kokouksiin. Myös vuodelle 
suunnitellut tapahtumat toteutettiin pääosin suunnitellusti etäyhteyksien avulla tai 
hybridimallilla. Vuoden 2020 tuloksessa koronapandemia näkyy niin, että erityisesti 
neuvottelukulut sekä henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkakulut toteutuivat budjetoitua 
selvästi pienempinä. 
 
Palkkakulut sisältyvät tuloslaskelmassa ulkopuolisten palveluiden kokonaisuuteen ja niihin 
vaikuttivat eniten Teknologiateollisuuden kanssa yhteisten toimihenkilöiden työajan jakauma.  
SKOLin ja Teknologiateollisuuden välinen, kustannus- ja työnjakoa koskeva yhteistyösopimus 
uusittiin ja allekirjoitettiin tullen voimaan vuoden 2021 alusta. 
 
Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 500.958,02 euroa (521.227,03 euroa). Varsinaisen 
toiminnan ylijäämäksi muodostui siten 311.593,21 euroa (341.250,61 euroa). Liiton taseen 
loppusumma oli toimintavuoden lopussa 1.895.511,89 euroa (1.751.709,22 euroa). 
 
SKOLin sijoitustoimintaa hoiti varainhoitoyhtiö FIM, jonka rahastoihin tehtyjen sijoitusten 
kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa yhteensä 621.642,52 euroa. Rahastosijoitusten markkina-arvo 
oli 818.540,70 euroa. Loput liiton varat, yhteensä 1.202.029,12 euroa ovat käteistalletuksia. 
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Teknologiateollisuus perii jäseniltään erillistä jäsenmaksua, joka on 0,07 % edellisen vuoden 
palkkasummasta, kuitenkin vähintään 500 euroa. Teknologiateollisuus maksoi jäsenyritystensä 
Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksut. Niiltä SKOLin jäseniltä, jotka eivät kuulu 
Teknologiateollisuuteen, erillisen kulukorvauksen perimisestä luovuttiin vuodesta 2020 alkaen. 

 

4  Kokoukset ja muut asiat  

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.4.2020 Eteläranta 10:ssä, Helsingissä. 
Kokouksessa oli edustettuna neljä jäsenyritystä. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen 
vuosikertomus vuodelta 2020, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle.  
 
Liiton sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2020 etäyhteyden välityksellä. Kokous voitiin 
pitää kokonaan etänä, koska koronatilanteen takia on voimassa 30.6.2021 asti väliaikainen säädös 
(Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä 
muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020), jonka 
perusteella yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä ei 
olisi erikseen sallittu etäosallistumista.  
 
Syyskokouksessa oli edustettuna 11 jäsenyritystä. Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
vuodeksi 2020, liiton talousarvio ja maksut vuonna 2020 sekä valittiin hallitus ja tilintarkastajat. 
Lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin etäosallistumisen mahdollistava sääntömuutos (ensimmäinen 
käsittely) sekä SKOLin ja Teknologiateollisuuden välinen uusi yhteistyösopimus. 
 
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin maailmanlaajuisen konsulttijärjestön FIDICin (International 
Federation of Consulting Engineers) ja EU-maiden konsulttijärjestön EFCAn (European Federation 
of Engineering Consultancy Associations) jäsenenä. EFCAn yleiskokous järjestettiin 4.6.2020 
etäyhden avulla. Lisäksi tehtiin yhteistyötä pohjoismaisten konsulttijärjestöjen kesken RINORDin 
puitteissa. RINORD järjesti vuoden aikana kaksi koronatilanteen hallintaa eri maissa keskittynyttä 
webinaaria (5.52020 ja 10.11.2020) sekä kolme muuta johdon yhteiskokousta etäyhteyden 
välityksellä. 
 

5  Liiton jäsenet, hallinto ja toimisto  

Liiton jäsenmäärä vuoden 2020 vuoden lopussa 141 yritystä (151 vuoden 2019 lopussa). 
Jäsenyritysten kokonaishenkilömäärä oli lähes 20 000.  
 
Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna seitsemän kertaa. Vuonna 2020 hallituksen kokoonpano 
oli seuraava: 
 
Pj. Jyrki Keinänen  A-Insinöörit Oy 
Vpj. Maija Jokela  Sweco PM Oy 
Vpj Kalle Rasinmäki AFRY Finland Oy 
  

Sakari Koivuniemi Citec Oy 
Mikko Lahikainen Parviainen Arkkitehdit Oy 

 Kari Onniselkä  Ramboll Finland Oy 
 Risto Räty  Vahanen Group 
 Harri Yli-Villamo WSP Finland Oy 
 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy  
 Mikko Äyräväinen Äyräväinen Oy 
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Vaalitoimikunnan kokoonpano vuonna 2020 ja jäsenten toimikaudet olivat seuraavat: 
  Markku Varis Sweco Oy, pj 2018-2020 
  Kari Seitaniemi  Leo Maaskola Oy 2019-2020 
  Vesa-Pekka Erikkilä Innovarch Oy 2019-2020 
  Ari Lepoluoto Akukon Oy 2020-2022 
  Patrik Rautaheimo Elomatic Oy 2020-2022 
   

Liiton henkilöstö toimintavuoden aikana oli seuraava: 
DI Helena Soimakallio, toimitusjohtaja 
DI Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö 
VTM Noora Kuparinen, projektipäällikkö, viestintä ja vastuullisuus 

 
Tilintarkastajat 

  
Liiton tilintarkastajana jatkoi Ab KPMG Oy, jossa vastuullisena tilintarkastaja oli Jyri Salojuuri. 
 

6  Jäsenyydet 

SKOL oli vuonna 2020 seuraavien yhteisöjen jäsen: 

• EFCA European Federation of Engineering Consultancy Associations  

• FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils 

• FIGBC Finnish Green Building Council 

• Rakennustietosäätiö sr 

• Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi, KIRA  

• KIRA InnoHub ry 

• Rakentamisen Laatu RALA ry 

• Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry 

• Helsingin seudun kauppakamari ry 

• Sisäilmayhdistys ry  

• Pohjoismaiset Rakennuspäivät ry 

• Pohjoismaiden Tie- ja liikennefoorumi PTL, Suomen osasto 

• Projektiyhdistys ry 

• Helsingin väestönsuojeluyhdistys ry  

• Rakennustekniikan Keskus sr   

• Suomen Laatuyhdistys ry  

• Ympäristögeotekniikan Forum, Ygoforum ry 

• YVA ry 

7  SNIL-stipendirahasto 

Liiton ylläpitämän SNIL-stipendirahaston hallitukseen ovat kuuluneet Kari Lautso 
puheenjohtajana ja jäseninä Eevaliisa Härö, Raimo Pehrsson ja Jukka Sainio.  Rahaston uudet 
säännöt, joissa huomioitiin SNIL-naistoimikunnan lakkauttaminen vuoden 2019 lopussa, 
hyväksyttiin SKOLin vuosikokouksessa. 
 
Stipendirahastosta ei jaettu vuonna 2020 stipendejä eikä rahastoon tehtyjä lahjoituksia. 
Stipendirahaston oma pääoma 31.12.2020 oli 66 145 euroa.  
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 1

Y-tunnus 0215282-5

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta

 Tuotot

Tuotot 19 314,00 74 186,40

Kulut

Matkakulut 0,00 -13 105,44

Neuvottelukulut -8 261,48 -21 048,40

Jäsenmaksut -62 321,94 -60 394,26

Ulkopuoliset palvelut -423 555,72 -377 797,03

Muut kulut -6 818,88 -48 881,90

Kulut yhteensä -500 958,02 -521 227,03

Kulujäämä -481 644,02 -447 040,63

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot 788 214,00 784 905,00

Tuottojäämä 306 569,98 337 864,37

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 5 023,23 3 386,24

Tilikauden tulos 311 593,21 341 250,61

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 311 593,21 341 250,61
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 2

Y-tunnus 0215282-5

TASE 31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset sijoitukset

Sijoitusrahastot 672 100,59 671 247,48

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Myyntisaamiset 21 382,18 73 065,59

Rahat ja pankkisaamiset 1 202 029,12 1 007 396,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 895 511,89 1 751 709,22

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot

SNIL -stipendirahasto 66 145,23 66 047,77

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 329 259,66 988 009,05

Tilikauden ylijäämä 311 593,21 341 250,61

1 706 998,10 1 395 307,43

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 187 399,60 355 290,89

Muut velat 1 114,19 1 110,90

188 513,79 356 401,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 895 511,89 1 751 709,22
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 3

Y-tunnus 0215282-5

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä

tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat 

PMA 3:1 2 § ja 3 § mukaiset, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

COVID-19 pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhdistyksen toimintaan.

Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian myötä yhdistyksen henkilökunta siirtyi suurelta

osin etätyöhön. Samalla hallituksen ja valiokuntien sekä jaostojen kokouksien osalta siirryttiin 

kokonaan etänä tai tarpeen mukaan hybridi-mallilla toteutettuihin kokouksiin. Myös vuodelle 

suunnitellut tapahtumat toteutettiin pääosin suunnitellusti etäyhteyksien avulla tai 

hybridimallilla. Vuoden 2020 tuloksessa koronapandemia näkyy niin, että erityisesti 

neuvottelukulut sekä henkilökunnan ja luottamushenkilöiden matkakulut toteutuivat 

budjetoitua selvästi pienempinä. 

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

KOKONAISTUOTOT JA -KULUT 2020 2019

Kokonaistuotot 812 551,23 862 477,64

Kokonaiskulut -500 958,02 -521 227,03

Tilikauden ylijäämä 311 593,21 341 250,61

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2020 2019

SNIL Varainhoitajan raportin mukaan kirjanpitoarvo 50 458,07 50 360,61

SNIL Varainhoitajan raportin mukaan markkina-arvo 60 245,12 58 167,77

SNIL kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus 9 787,05 7 807,16

Varainhoitajan raportin mukaan kirjanpitoarvo 621 642,52 620 886,87

Varainhoitajan raportin mukaan markkina-arvo 818 540,70 774 269,97

Kirjanpitoarvon ja markkina-arvon erotus 196 898,18 153 383,10

Pitkäaikaiset sijoitukset kirjanpitoarvo yhteensä 672 100,59 671 247,48

Pitkäaikaiset sijoitukset markkina-arvo yhteensä 878 785,82 832 437,74

Pitkäaikaiset sijoitukset erotus yhteensä 206 685,23 161 190,26

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 31.12.2019

Muut määrätarkoitukseen sidotut rahastot

SNIL -stipendirahasto

Pääoma 1.1.2020 66 047,77 65 952,60

Tuotot 97,46 95,17

Jaetut stipendit 0,00 0,00

Pääoma 31.12.2020 66 145,23 66 047,77

Edellisten tilikausien ylijäämä 1 329 259,66 988 009,05

Tilikauden ylijäämä 311 593,21 341 250,61

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 706 998,10 1 395 307,43
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 4

Y-tunnus 0215282-5

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki_________._________.2021

Jyrki Keinänen Maija Jokela

Puheenjohtaja

Kalle Rasinmäki Risto Räty

Aki Davidsson Juha Vanhanen

Sakari Koivuniemi Harri Yli-Villamo

Kari Onniselkä Otto Jokinen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki________._________.2021

KPMG Oy

Tilintarkastusyhteisö

Jyri Salojuuri, KHT
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 31.12.2020 1

Y-tunnus 0215282-5

TASE-ERITTELYT

PYSYVÄT VASTAAVAT

SIJOITUKSET

Noteeratut sijotusrahastot

Sijoitusrahastot on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan 

markkina-arvoon

SNIL Sijoitusrahastot FIM varainhoitajan raportin mukaan 50 458,07

Sijoitusrahastot FIM varainhoitajan raportin mukaan 621 642,52

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 672 100,59

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset

Myynrtireskontra tase-erittely mukaisesti 21 382,18

Rahat ja pankkisaamiset

OP SNIL FI65 5721 1510 0080 27 419 831,59

OP -käyttötili FI52 5721 1541 0081 03 16 816,38

Nordea käyttötili FI91 1583 3000 0448 64 765 384,15

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 223 414,30

VASTAAVAA 1 895 514,89
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SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL ry 2

Y-tunnus 0215282-5

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Muut rahastot SNIL -stipendirahasto

Rahaston oma pääoma 1.1. 66 047,77

Lisäykset 97,46

Vähennykset 0,00

Rahaston oma pääoma 31.12. 66 145,23

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 1 329 259,66

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 311 593,21

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 706 998,10

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAISET VELAT

Ostovelat

Ostoreskontra tase-erittelyn mukaisesti 187 399,60

Muut lyhytaikaiset velat

Palvelumaksu Nordea 38,39

Palvelumaksu OP-27 3,40

Palvelumaksu OP-03 3,40

Insinööritoimisto SHS 820,00

Tuula Helander 49,00

Maveplan 200,00

1 114,19

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 188 513,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 895 511,89

Tase-erittelyt laatinut:

Jyrki Aaltonen, KTM, KLT

https://sign.visma.net/fi/document-check/09e7d26e-63be-4f8b-8bd5-cb6f50ce83ad

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/d0ca828d-bca7-430e-8e22-cd85570c9cb0

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 12 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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Y-tunnus 1805485-9 
Kotipaikka Helsinki 

Tilintarkastuskertomus 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n jäsenille 
Tilinpäätöksen tilintarkastus 
Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n (y-tunnus 0215282-5) tilinpäätöksen 
tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mu-
kaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 
näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausun-
tomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet 
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Halli-
tus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia 
tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltu-
vissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys 
aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää 
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja 
hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi 
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen 
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 
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— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-
tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, 
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme 
on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme luki-
jan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat 
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet 
voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet 
Muu informaatio 
Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toi-
mintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. 

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen vir-
heellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 8. huhtikuuta 2021 

KPMG OY AB 

 

 

Jyri Salojuuri 
KHT 
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SKOLin säännöt 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, ruotsiksi Finlands 
konsultbyråers förbund SKOL rf. Liitosta voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä englannin 
kielistä käännöstä Finnish Association of Consulting Firms SKOL. Liiton kotipaikka on Helsingin 
kaupunki. 

2 § Tarkoitus 

Liiton tarkoituksena on 
– edistää ja kehittää suomalaista suunnittelu- ja konsulttitoimintaa 
– parantaa jäsenyritysten liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä 
– valvoa jäsenkunnan arvostusta ja vastuuta sekä yhteisiä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja 
– turvata jäsenten asema työmarkkinoilla 
– toimia jäsentensä tukena ja ammatillisena yhdyssiteenä. 

Erityisesti liitto pyrkii suunnittelu- ja konsulttipalveluiden tarkoituksenmukaisuuden, 
taloudellisuuden ja laadun kohottamiseen sekä terveiden ja eettisesti hyväksyttävien suhteiden 
kehittämiseen työn tilaajien ja alan yritysten kesken. 

3 § 

Tarkoitustensa saavuttamiseksi liitto järjestää koulutustilaisuuksia, kokouksia, kursseja ja 
esitelmätilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä tekee esityksiä ja antaa 
lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista, edistää jäsentensä taloudellisten 
toimintamahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä sekä toimii yhteistyössä koti- ja ulkomaisten 
yhdistysten kanssa kuitenkaan pyrkimättä voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion 
hankkimiseen liiton jäsenille. Liitolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä 
omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

4 § Jäsenet 

Liiton jäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä (jäljempänä jäsenyhteisö tai jäsen), jotka 
harjoittavat puolueetonta suunnittelu- ja konsulttitoimintaa. Jäsenyhteisö ei saa olla riippuvainen 
sellaisesta liiketoiminnasta tai hyötyä etuisuusasemasta tai taloudellisesta tuesta, joka voi häiritä 
jäsenen puolueetonta asemaa. Jäsenyhteisön toiminnan tulee olla taloudellisesti ja eettisesti 
terveellä pohjalla. 

Kokemusvaatimuksena on, että jäsenyhteisö on toiminut vähintään vuoden ajan.  

Jäsenyhteisöltä edellytetään, että sillä on kaikilla toimialoillaan riittävän pätevyyden hankkineet 
vastuuhenkilöt.  

5 § 
Hallituksen yksimielisellä päätöksellä voidaan yhteistyöjäseneksi ottaa yhteisö, joka ei täytä kaikkia 
4 §:n jäsenvaatimuksia. Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhteistyöjäsenen tulee hakea liiton 
jäsenyyttä, kun 4 §:n ehdot täyttyvät. 

6 § 

Liiton jäseneksi pääsyä koskeva hakemus esitetään kirjallisesti liiton hallitukselle. Hakemuksesta 
tulee käydä ilmi se seikka, että hakija täyttää 4 §:ssä esitetyt vaatimukset samoin kuin se, millä 
aloilla yhteisö harjoittaa suunnittelu- ja konsulttitoimintaa. 



7 § 

Jäseneksi hyväksymisen yhteydessä liiton hallitus hyväksyy uuden jäsenen toimialat, jotka otetaan 
liiton pitämään jäsenrekisteriin. Hallitus hyväksyy rekisterin toimialanimikkeet. 

8 § 

Jäsenyhteisö on velvollinen 
– noudattamaan liiton kokouksen hyväksymiä eettisiä sääntöjä konsulttitoiminnan harjoittamisessa 
– noudattamaan liitossa asianmukaisesti tehtyjä päätöksiä 
– ilmoittamaan hallitukselle sellaiset seikat, jotka saattavat aiheuttaa sen, että yhteisö ei enää täytä 
jäsenvaatimuksia 
– ilmoittamaan hallitukselle toiminnan muutoksista jäsenrekisteriin tehtäviä muutoksia varten. 

9 § 

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Vuoden alkupuolella eroava jäsen 
on velvollinen suorittamaan liitolle puolet ko. vuoden jäsenmaksusta ja vuoden loppupuoliskolla 
eroava jäsen koko jäsenmaksun, ellei hallitus muuta päätä. 

10 § Maksut 

Liittoon liittyessään jäsen suorittaa liittymismaksun. Lisäksi jäsen suorittaa liitolle vuosittaisen 
jäsenmaksun. Liiton syyskokous päättää seuraavaa vuotta varten liittymismaksun ja jäsenmaksun 
suuruuden. Jäsenmaksun suuruus perustuu jäsenyhteisön henkilömäärään. 

Liiton jäsenmaksut on maksettava yhdessä erässä kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenmaksun 
viivästymisestä voidaan hallituksen päätöksellä periä enintään lain mukainen viivästyskorko. 
Jäsen, joka otetaan liittoon toisen vuosipuoliskon aikana suorittaa koko liittymismaksun ja puolet 
jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenoikeudet turvataan. 

11 § Hallitus 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä 7 
jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi 
vuotta ja heidän tulee olla yhdistyksen jäsenten palveluksessa. Hallituksen jäsenistä puolet on 
vuosittain erovuorossa ja jäsenet valitaan syyskokouksessa kuitenkin siten, että joka toinen vuosi 
valitaan puheenjohtaja ja toinen varapuheenjohtajista sekä 3 jäsentä, joka toinen vuosi toinen 
varapuheenjohtajista ja 4 jäsentä. Neljä vuotta toiminutta hallituksen jäsentä ei saa valita 
välittömästi uudelleen, ellei häntä samalla valita puheenjohtajaksi. Tällöin hän voi olla hallituksessa 
vielä neljä vuotta. Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi 
hallituksen jäsentä yhdessä. Liiton hallitus voi tarvittaessa valtuuttaa liiton toimihenkilön 
kirjoittamaan liiton nimen. 

12 § 

Hallitus kutsutaan koolle puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
toimesta, tarvittaessa tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on 
päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä ovat läsnä. Asiat 
ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni. 

Äänestettäessä varoituksen antamisesta vaaditaan päätöksen tekoon 2/3 läsnä olevista äänistä. 
Jäsenen erottamiseen vaaditaan 3/4 läsnä olevien äänistä. 



Hallituksen velvollisuus on: 
1) kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat 
2) panna täytäntöön liiton kokousten päätökset 
3) huolehtia liiton rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta 
4) käsitellä jäsenanomukset ja eroasiat 
5) pitää luetteloa liiton jäsenistä sekä jäsenyhteisöjen toimialoista ja vastuuhenkilöistä 
6) edustaa liittoa ulkopuolisiin ja jäseniin nähden 
7) tehdä liiton puolesta sitoumuksia sekä esiintyä liiton puolesta kantajana ja vastaajana 
8) laatia liiton toimintakertomukset ja tilinpäätökset 
9) laatia ehdotukset liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 
10) huolehtia liiton julkaisu- ja tiedotustoiminnasta 
11) valvoa liiton arvovallan säilyttämistä 
12) pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin 
13) ottaa ja erottaa liiton toimitusjohtaja ja tarpeelliset liiton vakinaiset toimihenkilöt sekä määritellä 
heidän tehtävänsä ja palkkionsa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa 
14) toimia muutoinkin kaikin tavoin liiton tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan tehtäviä varten toimikuntia. Hallitus voi päättää liiton 
omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. 

13 § Toimitusjohtaja 

Toimitusjohtajan tulee 
1) johtaa liiton toimiston työskentelyä 
2) huolehtia jäsen- ja muiden maksujen perimisestä, valvoa että liiton tuloista ja menoista pidetään 
tarkkaa kirjaa sekä hoitaa liiton varoja niiden hoidosta hallituksen kanssa yhteisesti vastaten 
3) valmistella asiat hallituksen kokouksiin ja panna tehdyt päätökset täytäntöön 
4) pitää huolta liiton kehityksestä sekä johtaa liiton toimintaa 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien 
toteuttamiseksi ja 
5) suorittaa muut esiintyvät tehtävät liiton toimialan rajoissa. 

Toimitusjohtajalla on oikeus ottaa liiton ja hallituksen kokouksissa osaa keskusteluun, mutta ei 
päätöksiin. 

14 § 

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan helmikuun loppuun 
mennessä luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee tarkistaa ne viimeistään maaliskuun 15. 
päivään mennessä. 

15 § Liiton kokoukset 

Liiton jäsenet kokoontuvat vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen: vuosikokoukseen, joka on 
pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen, joka on pidettävä marraskuun loppuun 
mennessä. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen 
kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1) hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös kuluneelta toimintavuodelta 
2) tilintarkastajien kertomus 
3) päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle edelliseltä tilikaudelta myönnettävästä tili- 
ja vastuuvapaudesta 
4) jäsenten valinta vaalitoimikuntaan 



5) hallituksen muut esitykset 
6) jäsenten esitykset kokoukselle. 

Syyskokouksessa käsitellään: 
1) hallituksen seuraavaa kalenterivuotta varten esittämä toimintasuunnitelma, jäsenmaksun ja 
liittymismaksun suuruus sekä talousarvio, samoin kuin liiton luottamushenkilöille mahdollisesti 
maksettavien palkkioiden vahvistaminen 
2) puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten vaalit 11 §:ssä mainitulla 
tavalla 
3) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaalit 
4) hallituksen muut esitykset 
5) jäsenten esitykset kokoukselle. 

Jäsenten esitykset on toimitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta. 
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 
kymmenesosa liiton jäsenten lukumäärästä on tehnyt erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten 
hallituksen puheenjohtajalle tätä koskevan kirjallisen esityksen. 

Liitto toimittaa kirjallisen kutsun vähintään 10 päivää ennen liiton kokousta jokaiselle liiton 
jäsenelle. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa johtaa puhetta 
puheenjohtaja, jonka valintaa koskevassa vaalissa jokaisella jäsenyhteisöllä on yksi ääni. Tämän 
lisäksi kokoukselle on valittava sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

16 § 

Jäsenen äänioikeutta käyttää liiton kokouksissa jäsenyhteisön valtuuttama henkilö. Poissaoleva 
jäsen voi valtuuttaa asiamiehekseen kokoukseen toisen jäsenyhteisön edustajan. Kukaan ei voi 
kuitenkaan edustaa useampaa kuin yhtä poissaolevaa jäsentä. 

Liiton kokouksissa on jäsenyhteisön äänimäärä 15 §:ssä mainittua kokouksen puheenjohtajan 
vaalia koskevin poikkeuksin seuraava: 

17 
Jäsenyhteisön  Äänten 
henkilökunta   lukumäärä 
1…….9 1 
10 … 29  2 
30 … 59  3 
60 … 99  4 
100 … 149  5 
150 … 199  6 
200 … 399  7 
400 … 799  8 
800 … 1199  9 
1200 … 1599 10 
1699…1999  11 
yli 2000 12 

Henkilökunnaksi lasketaan vakinaisessa työsuhteessa olevat henkilöt kunkin vuoden tammikuun 
1. työpäivän tilanteen mukaan. 
Kaikki päätökset, jotka eivät koske näiden sääntöjen muuttamista tai tämän liiton purkamista 
(vrt. §:t 19 ja 20) tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänten lukumäärä on tasan, 
ratkaisee arpa. Suljettu äänestys on suoritettava, jos joku jäsen sitä vaatii. Saavutetut 
jäsenoikeudet turvataan. 



17 § Vaalitoimikunta 

Liiton vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, jossa on vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä ja jonka 
liiton toimitusjohtaja kutsuu koolle. Vaalitoimikunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan 
puheenjohtajan. Toimikunnan tehtävänä on valmistella seuraavassa syyskokouksessa pidettäviä 
vaaleja ja toimittaa ehdotus liiton luottamushenkilöiksi viimeistään syyskokouksen kutsun 
yhteydessä jäsenille. 

18 § Jäsenen erottaminen 

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut tai jos se 
menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut liiton toimintaa, on liiton hallituksella 
oikeus antaa varoitus tai erottaa jäsen liitosta. Jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen 
seuraavaan liiton kokoukseen tutkittavaksi. Vaatimus tästä on lähetettävä kirjallisesti hallituksen 
puheenjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon erottamispäätöksestä. 
Ellei jäsen muistuttamisista huolimatta ole suorittanut määrättyjä maksuja, se menettää seuraavan 
vuoden alusta lukien äänioikeutensa. Ellei se viimeksi mainitun vuoden ensimmäisen 
vuosipuoliskon päätyttyä ole suorittanut laiminlyötyjä maksuja, tulee hallituksen tähän 
säännökseen viitaten toimittaa vielä yksi muistutus. Ellei maksua tapahdu kahden viikon kuluessa 
tällaisesta muistutuksesta, hallitus katsoo jäsenen eronneeksi liitosta. Jäsenellä, joka eroaa tai 
erotetaan liitosta, ei ole mitään oikeutta liiton omaisuuteen. 

19 § Erinäisiä säännöksiä 

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään 
kuukauden väliajoin pidettävässä liiton kokouksessa, joista ainakin toisen tulee olla liiton 
varsinainen kokous. Sääntöjen muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään 3/4 äänestyksessä 
annetuista äänistä kummassakin kokouksessa. 

20 § 

Jotta liitto voitaisiin purkaa, on tätä koskeva päätös tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden 
väliajoin toisiaan seuraavassa liiton kokouksessa, joista toisen on oltava liiton varsinainen kokous. 
Päätökseen tulee tällöin kummassakin kokouksessa yhtyä vähintään 4/5 liiton kokouksessa 
annetuista äänistä. 

Liiton purkautuessa annetaan sen varat, mikäli lahjoituksista tai määrättyyn tarkoitukseen 
muodostetuista rahastoista ei ole toisin säädetty, sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai 
säätiölle, joka voi käyttää varoja konsulttitoiminnan edistämiseksi Suomessa. Varojen käytöstä em. 
periaatetta noudattaen päättää liiton kokous. 

21 § 

Muissa kohdissa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 

Helsinki 2012/2020 
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             teliaid
             3
             kpmg.vin.fi
        
         
             
             
             
        
    
     
         
             
                 2021-04-08T09:40:23.803+02:00
                 started-signature-session
                 
                     91.156.69.84
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.774.68
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2021-04-08T09:40:48.896+02:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
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                     ltCWfBaFz61oqEvoRQ/bY9XFzHjXXjv3Ru2d0ud5v9Q=
                     SHA-256
                
            
             
                 2021-04-08T09:40:50.742+02:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
        
         
             
                 2021-04-08T09:40:50.804+02:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 PG4E1VNoo0B925ENzH+xPlI1dBBydTQR2eiOvXJSJrc=

 
 
 1buWH2equh/IZX5rO6hkuaHqmREVPPAxSTVn1TZspNM=


 
bxzERqdH5cKPRD2x7CQ7MWom2ZayfHNtHpBMsZfLKBadMES2+LOWYVJBFX9z4LcaUTxTza/Yxn/Q
3RfZx/AaLkt9x64dIhClaX9OHgb77yqFkLHgXqM94CSRTu931u+6j70Mo6fLjsta+4yHtCcuNpI6
ZCcBDRb80PGyhT9mLRSU/ec4IdQqUp72F4gv4yilwX/19LPK61uciQgavfBvX9G22TraIel2x7jZ
kkidYOQZO2WdNv3gVHs2RKx0MYSbntbNy48GwxsLbuhIXQrmLD/MJHHWUU/7hscjQTzz1Ko2pkFb
EWJBRa48pJxNe5iSh8gBvZgj+SxEs/CdAHBIuQ==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
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